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• Waarom wennen
• Het wenproces

Waarom wennen
Het wennen van kinderen aan de opvang is een belangrijk aandachtspunt.
Naarmate een kind beter heeft kunnen wennen, zal het verblijf op de groep goed
verlopen. Vooral jonge kinderen moeten ook wennen aan het feit dat hun ouders
gedurende (een deel van) de dag niet in hun buurt zal zijn. Wanneer een kind
voor het eerst naar de kinderopvang gaat, is dat een hele overgang in
vergelijking met de thuissituatie. Het kind zal moeten wennen aan nieuwe
gezichten, andere kinderen en een nieuwe omgeving. Kinderen hebben tijd nodig
om zich aan te passen aan deze veranderingen. Zelfs een jonge baby moet
wennen aan een ander bedje, andere geluiden en vreemde gezichten. Niet alleen
kinderen moeten wennen maar ook ouders moeten wennen dat zij gedurende
(een deel van) de dag niet bij hun kind(eren) zijn. Belangrijk is dat ouders
vertrouwen krijgen in de opvang en de pedagogisch medewerkers. Om dit proces
positief te laten verlopen wordt de nodige tijd en aandacht besteed aan de
wenperiode, zowel door de pedagogisch medewerkers als door de ouders.
• We streven er naar dat het intakegesprek zoveel mogelijk voor de datum van
plaatsing plaats vindt.
• Een tweede uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk gewend wordt op de
afgesproken plaatsingsdagen. Er kan op een andere dag gewend worden, als
dat een voorkeur is van de ouders.
• Een derde uitgangspunt is dat het wennen qua wenperiode (maximaal 2
weken van te voren) en qua wenmomenten afgestemd is op de individuele
situatie van het kind. Als het nodig is, kan in overleg met de ouders het
wenproces aangepast worden.
Een goede wenperiode is erg belangrijk om de sociaal-emotionele veiligheid van
een kind te waarborgen. Wij bieden het kind een veilige omgeving, zodat het zich
op zijn gemak voelt en de energie heeft om zich te ontwikkelen. Elk kind moet
zich bij ons veilig en vertrouwd kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn.
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De Speelhaven hecht veel waarde aan een goede start van kinderen, daarom
hebben de pedagogisch medewerkers extra aandacht voor het kind die komt
wennen.
Aan de volgende dingen word gedacht:
* Op de dagen dat het kind voor het eerst komt, wordt er extra op het
welbevinden van het kind gelet.
* Er is binnen het team afgesproken welke pedagogisch medewerker extra zorg
draagt voor het kind.
* Er is al een nieuwe plaats voor het kind gecreëerd, dat is te zien aan kleine
dingen, zoals een eigen mandje met de naam, foto of een plaatje erop.
* Het kind wordt al voor het ochtendritueel gebracht, zodat er voldoende tijd en
aandacht is voor de eerste kennismaking.
* De pedagogisch medewerker introduceert het kind in de groep en laat hem
kennismaken met de andere kinderen.
* Aan de ouders gevraagd of ze een doekje/ knuffeltje of iets waar het kind aan
gehecht is mee te nemen van thuis. Dit geeft het kind een vertrouwde gevoel
waar ze mee getroost kunnen worden.

Het wenproces
Onderstaand wordt het wenproces beschreven. Het wenproces bestaat uit twee
wenmomenten.
• Als er nog geen afspraak gemaakt is in het intake gesprek zal de pedagogisch
medewerker uiterlijk een maand van tevoren op bellen om een wenafspraak
te maken met de ouder(s).
• Voordat het kind officieel start komt het kind twee dagdelen wennen bij de
Speelhaven.
• Een dagdeel kan zowel de ochtend als de middag zijn. De tijden zijn af te
stemmen met de ouders. Een richtlijn is, de ochtend van 9.00 – 12.30 en de
middag van 12.45 – 16.15.
• De ouder(s) breng(t)(en) het kind voor de eerste wendagdeel, voorafgaand
heeft heeft de ouder een kort informatief gesprek met de pedagogisch
medewerker. eventuele veranderingen sinds het intakegesprek kunnen hier
besproken worden. Het kind kan dan op de groep spelen of bij gesprek
aanwezig zijn.
• Na het gesprek gaat de ouder nog even mee naar de groep, afhankelijk van
de behoeft van het kind zal de ouder nog even blijven. Daarna zal er afscheid
genomen worden.
• De ouder komt aan het einde van het wendagdeel het kind zelf weer halen,
tenzij anders afgesproken. Belangrijk is om dit te plannen voordat andere
ouders hun kinderen komen halen. Zo kan er een goede en rustige overdracht
plaatsvinden.
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