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Wenbeleid tijdens Corona (tijdelijke aanpassing van de wenprocedure zoals beschreven in 

paragraaf 2.1.1 in het pedagogisch beleid)) 

Vanwege de sluiting zijn er vanaf 16 maart geen nieuwe kinderen gestart op onze groepen. Om nu, 

na de heropening, de instroom zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, hanteren we tijdelijk een 

aangepast wenbeleid.  

Wat blijft hetzelfde?  

- Zoals altijd blijft het uitgangspunt om goed te kijken en luisteren naar het wennende kind én om 

in overleg met de ouder(s) afspraken te maken en het wenproces te volgen. Het welbevinden van 

het kind en de samenwerking met de ouder(s) staat voorop.  

- Er komt in principe maximaal 1 nieuw kind per dagdeel wennen op de groep.  

- De ouders blijven bereikbaar en beschikbaar, zodat zij hun kind eventueel kunnen halen als het 

onverhoopt niet goed gaat.  

- Kinderen wennen in principe op hun eigen dagen, zodat de maximale groepsgrootte niet wordt 

overschreden. 

- Het kind mag iets vertrouwds meenemen van huis, bijvoorbeeld een knuffeltje. Ook een 

fopspeen is eventueel toegestaan. Blijf in overleg met de ouders om deze uitzonderingen binnen 

niet al te lange tijd, gelet op het welbevinden van het kind, af te bouwen.  

Wat verandert er?  

- Iedere week kunnen er zoveel kinderen starten als het aantal dagdelen dat de groep geopend is 

(bij een openstelling van vier dagdelen, starten er vier kinderen). 

- Bij het intakegesprek zijn een aantal aandachtspunten: 

o Voer het intakegesprek buiten groepstijd.  

o Twee pedagogisch medewerkers, ouder(s) én kind zijn betrokken: de een, in principe de 

mentor, voert op afstand het intakegesprek met de ouder(s), de ander maakt het kind 

wegwijs in het lokaal (gedeeltelijk natuurlijk samen met de ouder(s)) en probeert het 

kind te laten wennen aan haarzelf, de materialen en dergelijke. Wellicht overbodig, maar 

zorg ervoor dat degene die zich met het kind bezighoudt ook werkzaam is op de eerste 

dag van het kind.  

o Vraag de ouder(s) naar hun verwachtingen ten aanzien van het wennen, zodat je een 

inschatting kunt maken van hoe goed het zal gaan. Mochten de ouders een moeilijke 

wenperiode voorzien, dan kun je eventueel nog andere afspraken maken dan in dit 

document beschreven. Denk bijvoorbeeld aan het wennen tijdens het buitenspelen, 

waar de ouder bij kan blijven.  

o Vraag de ouder(s) hoe hun kind het beste getroost kan worden én wat het kind leuk vindt 

om te doen. Zorg dat jij en je collega’s deze informatie paraat hebben op de eerste dag. 

o Vertel de ouders hoe het afscheid nemen in zijn werk gaat (waar, hoe laat en dergelijke) 

en bespreek hoe zij op dat moment het beste afscheid kunnen nemen van hun kind:  

kort, duidelijk en steeds op dezelfde manier.  

- Net als de andere ouders, kan de ouder van het wennende kind niet mee naar binnen. Daarom is 

het zo belangrijk dat het kind goed kennis heeft gemaakt met de pedagogisch medewerker 

tijdens het intakegesprek. Heb bij de ontvangst op de eerste dag extra aandacht voor het 

startende kind en de ouder(s).  

- Na een uur neem je altijd contact op met de ouder(s) om te bespreken hoe het gaat. Als het 

goed gaat, kan het kind het hele dagdeel blijven of tot het moment waarop het niet goed meer 

gaat. Dan neem je contact op met de ouder(s) en vraag je het kind op te halen. Gaat het eerste 
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half uur dusdanig slecht dat ook de andere kinderen er last van krijgen, dan neem je al eerder 

contact op met de ouder(s) om het kind op te halen. In overleg met de ouder(s) en gelet op de 

planning van andere startende kinderen, maak je dan nieuwe afspraken. Ook dan is het wennen 

tijdens het buitenspelen een mogelijkheid, zodat de ouder er bij kan blijven.  

We doen een beroep op ieders flexibiliteit en professionaliteit om de instroom voor kinderen, ouders 

en organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het welbevinden van het startende kind, maar 

ook dat van de groepsgenootjes staat daarbij voorop. Blijf dus altijd goed kijken en luisteren naar de 

kinderen!  

 


