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Wennen bij de hele dagopvang Skippy en Marijke 
 
Wenbeleid voor nieuwe kinderen 
Ongeveer 3 weken voordat uw kind gaat starten bij onze organisatie, nemen de pedagogisch 
medewerkers van de groep van uw kind contact met u op voor een eerste kennismaking. Tijdens deze 
kennismaking komen allerlei praktische zaken aan bod en kunt u uiteraard vragen stellen. Over het 
wennen worden dan ook afspraken gemaakt. Bij onze kinderdagverblijflocaties hanteren we het 
volgende wenbeleid. Kinderen starten in verband met de emotionele veiligheid de eerste twee dagen 
niet meteen met een hele dag. De ervaring leert dat kinderen even moeten wennen aan meer 
indrukken, nieuwe gezichten en - geluiden.  
 
Eerste wenmoment:  
In overleg met u proberen we het 1e wenmoment (van 10-13 uur) in de week voorafgaand aan de 
startdatum van de plaatsing te laten plaatsvinden. Dit kan alleen als de groepsgrootte dit toelaat. Het 
kan zijn (doordat de groep maximaal bezet is) dat wij geen wenmoment voorafgaand aan de 
startdatum kunnen bieden of niet op de vaste opvang dag van uw kind. Als u het prettig vindt kunt u bij 
het eerste wenmoment een half uurtje op de groep aanwezig zijn. Zo krijgt u een indruk van hoe het 
op de groep gaat. De medewerkers van de groep geven aan wanneer u de groep beter kunt verlaten 
in belang van het wennen van uw kind. 
 
Tweede wenmoment:  
Uw kind komt voor de 2e keer wennen (we streven er naar om dit voor de startdatum plaats te laten 
vinden, maar als dit niet lukt is dit op de startdatum) van 10.00 uur tot 16.00 uur. We adviseren u om 
er rekening mee te houden dat uw kind de eerste (twee) opvang dag(en) nog niet de gehele dag komt. 
Houdt u daar indien nodig rekening mee in verband met werk?  
 
Wenbeleid voor kinderen die overgaan naar een volgende groep 
Ook wanneer uw kind overgaat naar een volgende groep streven we ernaar uw kind in de laatste 2 
weken voordat hij/zij definitief overgaat te laten wennen in de nieuwe groep. We houden hierbij 
rekening met de individuele behoefte van het kind. Het wennen kan echter alleen wanneer de 
maximale groepsgrootte daardoor niet wordt overschreden. In enkele gevallen kan het derhalve zo 
zijn dat uw kind toch in één keer de overstap maakt naar de volgende groep.  
 
Een eerste keer gaat uw kind - soms samen met een pedagogisch medewerker van de oude groep - 
even spelen en de volgende keer blijft uw kind een uurtje/ochtend in de nieuwe groep. De 
eerstvolgende keer wordt uw kind van de oude groep naar de nieuwe groep gebracht en blijft dan in 
de regel tot na het slapen, tot ongeveer 15.00 uur. Na deze wenmomenten is uw kind ‘over’ en neemt 
hij/zij afscheid in de oude groep. De pedagogisch medewerkers van de nieuwe groep maken dan een 
afspraak met u voor een kennismaking en verdere uitleg over de gang van zaken op de groep. 
Uiteraard hebben de collega’s van de oude groep een overdracht gegeven aan de collega’s van de 
nieuwe groep en/of wonen zij het overgangsgesprek met de ouders ook bij. Wanneer uw kind het 
dagverblijf verlaat vindt er - indien gewenst - een eindgesprek met de ouders plaats. 
 
Wennen bij de NSO 
De ouder wordt voor de plaatsingsdatum van het kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit 
intakegesprek zal de pedagogisch medewerker indien gewenst de wendagen samen met de ouder(s) 
inplannen. 
 
Wennen bij de MPK 
Bij de MPK is er geen wenperiode omdat de opvang slechts een ochtend betreft. De kinderen mogen 
direct starten. Er wordt met ouders afgesproken dat, indien gewenst, de ouder een half uurtje erbij kan 
blijven. Mocht een kind een hele ochtend blijven nog als (te) lang ervaren dan bellen we ouder(s) met 
het verzoek uw kind wat eerder op te komen halen. 
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