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Interne wenafspraken 

 

Mentor 

 

De mentor begeleidt het wenproces.  

Zij is aanspreekpunt voor ouders en collega’s.  

Valt je iets op rondom het (welzijn van) het kind, meldt dit dan bij de mentor.  

De mentor verzamelt alle gegevens zodat er een helder beeld ontstaat.  

 

De mentor draagt zorg voor het oudercontact in de wenperiode (deze afspraken legt zij vast in het 

formulier ‘wenafspraken’). 

Uiteraard is het fatsoenlijk om je even voor te stellen aan nieuwe ouders.  

Echter, inhoudelijke informatie verloopt via de mentor.  

 

De mentor draagt zorg voor een eventueel plan van aanpak.  

Uiteraard kun je collegiaal advies hierin geven, dit is zelfs zeer wenselijk.  

Echter de mentor heeft de regie over het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak.  

 

Aanraken 

 

Beroepskrachten (pedagogisch medewerkers en groepshulpen) zijn terughoudend met het aanraken 

van kinderen die aan het wennen zijn. Ze zijn er extra alert op dat ze het aangeven wanneer ze wel de 

kinderen gaan aanraken. Tevens zijn ze extra alert op de verbale en non-verbale signalen die het kind 

geeft. Aan de hand hiervan past de beroepskracht haar handelen aan.  

 

Meedoen met een activiteit 

 

Kinderen die wennen worden actief uitgenodigd om mee te doen. Zij worden echter niet gedwongen 

om mee te doen. Sommige kinderen vinden het prettiger eerst even te kijken. Dit noemen wij leer-

kijken. Ondanks dat het kind niet meedoet, neemt het wel de situatie in haar op en heeft het deze 

kijk-periode nodig om op een later moment wel mee te doen.  

 

Tussendoortjes en lunch 

 

Kinderen die wennen krijgen een plekje en eten en drinken aangeboden. Als een kind niet wil eten of 

drinken wordt het kind wel gestimuleerd maar niet gedwongen. Voor sommige kinderen zijn de 

indrukken dermate heftig dat het niet lukt om te eten en drinken. Geef dit altijd even door aan de 

ouders bij het ophalen. Als het erg lang duurt dat het kind niet eet of drinkt overleg dan met de 

ouders om het kind eerder te laten ophalen.  

 

Slapen  

 

Kinderen die wennen houden het slaapschema van de groep aan. Tenzij het een baby betreft waarvan 

wij het eigen ritme aanhouden. Kinderen die wennen worden extra in de gaten gehouden qua slapen. 

De afspraken rond het slapen worden voor het slapen aan dreumesen en peuters uitgelegd.  

 

 

 


