
UW KIND MAG  
KOMEN WENNEN!

DagopvangDen Haag 
Vlaardingen



© 2020 | 10forKIDS



“Een goede wenperiode biedt de basis voor het 
verkrijgen van een gevoel van geborgenheid en 
veiligheid bij uw kind” 

Regelmatig verwelkomen wij nieuwe kinderen en 
ouders op onze kinderopvang. Waar wij graag samen 
met u als ouder aan willen werken is dat er zo snel 
mogelijk een vertrouwensrelatie ontstaat tussen kind 
en pedagogisch medewerker. Hoe wij daaraan 
werken leest u in deze brochure. 

Een goede wenperiode biedt de basis voor het 
verkrijgen van een gevoel van geborgenheid en 
veiligheid bij uw kind. Wij vinden dit belangrijk en 
willen hiervoor graag uitgebreid de tijd nemen. Tijdens 
de wenperiode blijft u actief betrokken in het proces 
en er is altijd ruimte om het wennen zo nodig aan te 
passen als dat de beleving van het kind ten goede 
komt. 



Wat eraan vooraf gaat 

Voordat uw kind kan komen zijn er al een paar 
stappen gezet, namelijk uw kind staat ingeschreven bij 
onze kinderopvang en het contract is getekend. 

Het is belangrijk dat de wenmomenten worden 
ingepland als u nog niet werkt. De startdatum van het 
contract houdt hiermee rekening. Alleen op deze 
manier kan er optimaal gewend worden. U blijft (op 
afroepbasis) beschikbaar voor uw kind gedurende de 
wenmomenten.  

De wenmomenten worden zoveel mogelijk ingepland 
op de contractdagen van uw kind. De afspraken 
worden via mail aan u bevestigd. 



Planning wenmomenten

Er worden vijf wenmomenten ingepland. De planning 
van de wenmomenten heeft standaard de volgende 
structuur:

Contractdagen Aantal weken wennen
1 5
2 2,5
3 2
4 1,5
5 1



Opbouw van de wenmomenten

Het eerste wenmoment vindt plaats als u voor de 
eerste keer samen met uw kind naar de opvang komt 
om een intake te hebben.  De intake vindt plaats met 
een van onze pedagogische medewerkers (zij is vaak 
ook de mentor) van uw kind. Het duurt ongeveer een 
uur waarin een vragenlijst wordt doorgenomen met 
vragen over uw kind (gezin, opvoeding, de verzorging 
en medisch relevante zaken). 

Dan volgt een tweede en een derde wenmoment. Er 
wordt gekeken hoe de gewenning verloopt en of er 
misschien meer wenmomenten nodig zijn. Mocht het 
al heel goed gaan dan is het soms niet meer nodig 
om de reeds geplande wenmomenten aan te 
bieden. Maar als dat wel gewenst is, dan kan dat 
gewoon plaatsvinden. Er vindt hierover gezamenlijke 
afstemming plaats. 

Schema opbouw
Globaal ziet de opbouw van de vijf wenmomenten er 
als volgt uit: 

Moment  Tijd     Invulling
1    10.00 -11.00 uur         Intakegesprek
2    08.45 -10.45 uur         Wennen op de groep
3    08.45 -11.30 uur         Wennen op de groep
4    08.45 -13.00 uur         Wennen op de groep 
5    08.45 -15.00 uur         Wennen op de groep



Overdracht

Wilt u er rekening mee houden dat u 10 minuten voor 
het einde van een wenmoment uw kind komt 
ophalen? Hierdoor is er voldoende gelegenheid voor 
een goede overdracht.  

Bereikbaarheid

Wilt u ervoor zorgen dat u altijd, maar zeker tijdens de 
wenmomenten goed bereikbaar bent? Wij adviseren u 
om bij het eerste wenmoment de telefoonnummers uit 
te wisselen en/of te checken. U krijgt dan ook het 
directe nummer van de groep (zie einde brochure 
voor de contactgegevens). 



Het afscheid

De eerste keer dat uw kind in de groep komt is voor 
iedereen een spannend moment. U kunt er tegenop 
zien. Dat vinden wij heel begrijpelijk. De medewerker 
is vaak goed voorbereid op het ontvangen van een 
nieuw kindje en haar zorg en aandacht gaat uit naar 
uw kind, maar ook naar u. Zo zal ze zodra uw kind in 
de groep komt, gelijk contact leggen met uw kind. Als 
kinderen de leeftijd hebben dat ze al best veel 
begrijpen zal de medewerker uw kind vertellen over de 
gewoontes van de groep, wie er allemaal zijn en 
vooral het kind een warm welkom heten. De mentor zal 
aangeven dat u altijd mag bellen om te vragen hoe 
het gaat. Het kan goed zijn om nog even 
telefoonnummers te checken. 

Het is belangrijk om het afscheid kort te houden. Ook 
al huilt een kind, dat is ook normaal en begrijpelijk. 
Maar als u twijfelt met afscheid nemen, brengt dat uw 
kind in verwarring. Vaak wordt een kind al rustiger als 
de ouder niet meer aanwezig. We gaan uw kind veel 
persoonlijke aandacht geven. U kunt ook na een klein 
half uurtje zelf even bellen, dat is geen probleem. We 
kunnen u dan vaak geruststellen. 



De mentor

De wenmomenten vinden plaats in overleg met de 
mentor van uw kind. Uw kind wordt in een stamgroep 
geplaatst (dat is het streven, een uitzondering hierop 
is mogelijk als er geen plek meer is in een groep). Een 
van de pedagogische medewerkers van deze 
stampgroep wordt de mentor van uw kind. In 
principe is de mentor degene die het intakegesprek 
(kennismakingsgesprek) op de groep voert en 
aanwezig is wanneer het kind voor het eerst gaat 
wennen. 

Een van de taken van de mentor is om de ontwikkeling 
te volgen van uw kind en deze ontwikkeling ook vast 
te leggen aan de hand observaties. Deze observaties 
worden met u als ouder gedeeld. Voor het vastleggen 
van deze observaties wordt gebruik gemaakt van het 
observatieprogramma: KIJK! De mentor blijft uw vaste 
contactpersoon en bij vragen over de opvang en of 
ontwikkeling van uw kind, kunt u bij haar terecht. We 
proberen de contractdagen van uw kind zo in te 
plannen dat de mentor dan ook aanwezig is. De 
mentor vertelt u tijdens de intake op welke dagen zij 
werkt. Zo weet u goed op welke dagen de mentor 
aanwezig is. De werkdagen van de pedagogische 
medewerker leest u ook terug in de ouderportaal. 



Borstvoeding

Het geven van borstvoeding kan natuurlijk nog steeds 
zodra uw kind naar de opvang komt. U kunt aan de 
leidster moedermelk afgeven wat uw kind op de dag 
zelf drinkt. U kunt (beperkt) voorraad meegeven. We 
gebruiken alleen dagmelk. Zorg ervoor dat de melk 
gekoeld wordt aangeleverd en ook dat de naam van 
uw kind en de datum erop staat. Is de baby niet 
gewend om uit een flesje te drinken, wilt u dat thuis 
dan eerst oefenen? Dit kan ervoor zorgen dat het 
drinken uit een flesje tijdens het verblijf op de opvang 
snel(ler) wordt aangeleerd. 



Praktische zaken

Bij de eerste intake kunt u meenemen: 
- Reservekleding
- Speentje
- Knuffel
- Binnenschoentjes 
- Slaapzak (kinderen tot aan 1,5 jaar slapen i.v.m. 
   veiligheid in een slaapzak)

Als uw kind thuis niet in een slaapzak slaapt, kunt u hier 
het beste een paar weken voorafgaand aan de start 
op de opvang, thuis mee gaan starten ter 
voorbereiding op het slapen op de opvang.

Voor voeding en verzorging hoeft u niets mee te 
nemen, dat is allemaal op de opvang aanwezig. 
Tenzij u specifieke (voedselallergie) voeding gebruikt, 
dat kunt u meenemen. Graag dit in overleg met de 
mentor afstemmen hoe dit gebruikt wordt. 



Communicatie via ouderportaal

Bij 10forKIDS wordt er gebruik gemaakt van een 
ouderportaal waarin alle belangrijke informatie staat 
van uw kind. De app geeft dagelijks informatie over uw 
kind. Hier kunt u lezen of er goed gegeten, gedronken 
en geslapen wordt. We houden bij hoe de kleine zich 
ontwikkelt en natuurlijk sturen we leuke foto’s! 

Alleen u kunt de informatie van uw eigen kind(eren) 
zien. U kunt ook heel gemakkelijk een berichtje sturen 
naar een van de pedagogisch medewerkers of 
iemand op het hoofdkantoor. En een ruil- of extra dag 
aanvragen. Super handig!  In de bijlage van deze 
brochure vindt u veel gestelde vragen ten aanzien van 
het gebruik van de app. 



Tenslotte

U heeft gekozen voor 10forKIDS kinderopvang en wij 
willen er alles aan doen om uw kind een fijne, 
liefdevolle en vooral ook warme opvang te bieden. 
Waarbij spelen en leren centraal staan en waarbij de 
liefde van God voelbaar aanwezig is. 

Wij werken vanuit onze passie voor kinderen graag 
met kinderen maar ook met u als ouder samen. Wij 
vinden het heel fijn als u ons vertelt waarom u zo blijf 
bent met 10forKIDS maar ook horen wij het graag als 
er dingen zijn waar u graag meer uitleg over wilt 
hebben of wellicht anders zou willen zien. Bij 10forKIDS 
doen wij het graag samen en bent u als ouder met uw 
kind meer dan welkom. 

Dank u wel voor uw vertrouwen in ons. 

PSALM 133:3 
WAAR LIEFDE WOONT, GEBIEDT DE HEER DEN ZEGEN:

DAAR WOONT HIJ ZELF, DAAR WORDT ZIJN HEIL VERKREGEN,
EN ‘T LEVEN TOT IN EEUWIGHEID.
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Paulus Buijsstraat 51
2582 CH den Haag

 Telefoon 070 – 205 46 70

Telefoonnummers groepen:
Stampers 06 - 57 54 50 90

Wiebeltenen 06 - 23 58 97 55
Hoogvliegers 06 - 57 54 51 02

Verkenners 06 - 82 13 67 40
Pioniers 06 - 20 69 93 29
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Voor meer informatie:

10forKIDS Vlaardingen
Claudius Civilislaan 30

3132 JB Vlaardingen

Telefoon 010 - 313 00 40 

Telefoonnummers groepen:
Blokkenbouwers 06  - 51 40 63 71

WisKIDS 06 – 53 36 24 02 

Website www.10forKIDS.nl 
E-mail info@10forKIDS.nl


