Kinderopvang Thornerkwartier
Kinderdagopvang, peutergroep en BSO in Thorn
Peutergroep en BSO in Wessem

Wenbeleid
Extern wenbeleid
Voor kinderen en voor hun ouders betekent de stap naar een
kinderdagverblijf dat zij moeten wennen aan een nieuwe situatie. Voor kinderen is het
vaak de eerste stap buiten de vertrouwde wereld van thuis. Het is van groot
belang voor kinderen en ouder dat de wenperiode goed verloopt.
Het kind heeft tijd nodig om helemaal vertrouwd te raken met zijn/haar nieuwe omgeving. Er zijn
heel veel nieuwe indrukken die het kind moet verwerken: De leidsters en de groep kinderen (die
meestal niet iedere dag dezelfde zijn), de ruimte, het spelmateriaal, de regels en het ritme van
de groep.
De eerste keer dat het kind in de groep komt, is voor iedereen een spannend moment.
Bij jonge baby’s is de wenperiode voor ouders vaak moeilijker dan voor de kinderen.
De leidsters begrijpen dat het voor u als ouder een moeilijk moment is uw baby bij
“vreemden”achter te laten. Daarom mag u altijd even bellen hoe het gaat. De leidsters zullen in de
beginperiode extra alert zijn bij baby’s en jonge kinderen. In bepaalde perioden kunnen kinderen
(tussen vijf à zes maanden en ongeveer anderhalf jaar) ‘eenkennig’ zijn. In zo’n periode hebben ze
vaak extra moeite met het loslaten van de ouder en kunnen ze angstig reageren op nieuwe situaties.
Ook peuters kunnen in bepaalde perioden (opnieuw) moeite hebben met afscheid nemen.
Zij kunnen bij het wennen veel houvast hebben aan een vast afscheidsritueel.
Wanneer uw kind voor het eerst naar de peutergroep gaat kunt U als ouder het beste inschatten hoe
uw kind tegen de nieuwe situatie aankijkt.
De eerste keer brengt u uw kind een kwartiertje later dan de openingstijd zodat de leidster genoeg
aandacht voor u en uw kind heeft. Zij zal u verder informeren over de dagelijkse gang van zaken.
Aandachtspunten om het afscheid van de dreumes/peuter makkelijker te maken.
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Licht uw kind van te voren goed in over wat er gaat gebeuren en vertel er ook bij dat u hem
of haar weer komt ophalen.
Wees eerlijk, vertel dat u weggaat, maar vertel er ook bij dat u hem/haar straks weer op
komt halen.
Het is belangrijk om het afscheid kort en duidelijk te laten verlopen. Ook al is het moeilijk,
zeker wanneer het kind huilt, maar een weifelende ouder brengt het kind (nog meer) in
verwarring.
Zorg dat u ruim op tijd bent met ophalen, zeker de eerste paar keer. Vooral in de
beginperiode kan het voor een dreumes of peuter beangstigend zijn, wanneer papa of mama
er nog niet is, terwijl andere kinderen al worden opgehaald.
Geef uw kind een knuffel of een ander vertrouwd voorwerp mee als het daarmee getroost
kan worden.
Zorg dat u bereikbaar bent zodat de pedagogisch medewerkers u kunnen bellen als het
verdriet te groot is. U mag natuurlijk ook zelf bellen om te informeren hoe het gaat.

•
•
•

Zeg altijd tegen uw kind dat u weggaat, dus niet stiekem weggaan. Maak het afscheid nemen
zo kort mogelijk.
Leidsters hebben begrip voor de gevoelens van ouder en kind. Vooral de eerste keer is het
afscheid nemen een moeilijk moment.
Wanneer het kind moeite blijft houden met wennen, wordt samen met de leidsters een
wenschema opgesteld.

Intern wenbeleid:
Onze kindcentrum is een kleinschalige organisatie. Op de locatie in Thorn voeren wij een open
deurenbeleid.
Op haal en brengmomenten gaan kinderen vanuit de dagopvanggroep al even met de leidsters mee
naar de peutergroep of bso groep. Ook organiseren we soms met de groepen gezamenlijke
activiteiten. Aan het begin en eind van de dag en in vakantieperiodes worden groepen
samengevoegd. Zo raken de kinderen gewend aan de verschillende groepen. We hebben een klein
team, onze leidsters zijn bekend bij alle kinderen uit de verschillende groepen. Dit maakt de stap
naar de peutergroep tijdens de ochtend en de bso groep gemakkelijk.

