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Wenafspraken  
 
Naam Kind:  
Naam ouder/verzorger 
Naam mentor: 
 
Data wenafspraken  
 

Eerste datum is:      daarna in overleg  
 Data en tijdstippen:  
 
Wat kan de ouder het beste meegeven tijdens het wennen? 
 
 
 
 
De ouder komt wel of niet mee tijdens het wennen: 
 niet 
 Alleen de eerste keer 
 In overleg 
 
Ouders wensen op de volgende manier geïnformeerd te worden tijdens het wennen: 
 Niet 
 De mentor stuur ouders een foto of tekstbericht vis whatsapp 
 De mentor belt kort ((max 5 minuten) tussendoor om (tijdstip invullen):  
 
De ouder begrijpt dat het belangrijk is om tijdens het wennen in de buurt, beschikbaar en 
bereikbaar te zijn 
 Ja 
 
Opmerking/ toevoegingen:  
 
 
 
 
Datum: 
Handtekening Ouder/verzorger: 
 
 
 
 
 
Handtekening Mentor:  
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Beste ouder,  
 
Wennen voor uw kindje bij Komplayt kan best spannend zijn: nieuwe indrukken, mensen en 
routines. Spannend voor uw kindje maar ook voor u.  
 
Vandaar deze tips: 
 
1. Straal vertrouwen uit.  
U helpt uw kindje het meest door tijdens het afscheid nemen vertrouwen uit te stralen in de 
kwaliteiten van de pedagogisch medewerker. Hoe meer twijfel u laat zien, des te meer uw 
kindje het gevoel heeft dat er er iets om aan te twijfelen en hoe lastiger het wordt om zich 
veilig te voelen.  
 
2. Zorg voor een vaste ochtendroutine 
Hoe voorspelbaarder zaken verlopen des te beter uw kind weet wat hij/zij kan verwachten. 
Dit geeft een gevoel van veiligheid. Het maakt niet zo heel veel uit wat u doet als het maar 
hetzelfde verloopt. Een voorbeeld van een goede ochtendroutine:  
De ouder zegt thuis tegen het kind dat het gaat spelen bij Komplayt. Samen bekijken ze 
kort het boekje van Komplayt. De ouder brengt haar kind met de fiets naar Komplayt. Na 
het parkeren van de fiets mag de dreumes zelf de komplayt-rugzak op zodat hij zelf controle 
heeft over zijn spulletjes die hij mee neemt.  
De pedagogisch medewerker doet open. Samen groeten ouder en kind haar. De ouder 
heeft een korte overdacht met de pedagogisch medewerker.  
Bij Komplayt mag het kind zelf zijn rugzakje ophangen aan zijn eigen haakje, schoenen uit 
doen en zijn eigen plekje zetten en zelf zijn jasje uitdoen en op zijn haakje hangen. De 
ouder geeft het kind de tijd om dit in eigen tempo te doen. De ouder gaat door de knieën 
en vertelt dat ze nu weggaat maar het kind vanmiddag weer komt ophalen. Ouder en kind 
geven elkaar een dikke knuffel. De ouder gaat naar het raam. De pedagogisch medewerker 
gaat samen met het kind binnen naar het raam. De ouder zwaait kort naar het kind maakt 
een kus beweging en gaat weg.  
 
3. Zorg voor een haalbare routine 
Jonge kinderen hechten erg aan herhaling en ‘hetzelfde’.  
Liever dus altijd een korte overdacht dan soms superuitgebreid en soms kort 
 
4. Doe wat je zegt 
Als je tegen je kind zegt dat je gaat, ga dan ook en blijf niet dralen. Je kind kan namelijk 
dan denken dat er iets mis is omdat je niet doet wat je zegt. Hierdoor kan je kind zich 
onveilig voelen.  
 
 
5. Roep hulp in 
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Vindt u het heel erg spannend om uw kind weg te brengen? Dan kunt u overwegen om 
iemand anders uw kind naar Komplayt te brengen. Bijvoorbeeld uw partner. Of familielid. 
Een andere optie is om te vragen of iemand die u vertrouwd met u mee gaat.  
 
 
6. Zoek afleiding 
De eerste keer uw kind wegbrengen is voor veel ouders (voornamelijk moeders) de eerste 
keer best emotioneel. Probeer dat te accepteren en plan een leuke of praktische 
tijdsbesteding voor de uren dat uw kind aan het wennen is (Bijvoorbeeld boodschappen 
doen, naar de sportschool of een massage). Dit leidt af en hierdoor gaat de tijd sneller.  
 
7. Ontspan 
Uw kind is in goede handen bij Komplayt. De pedagogisch medewerkers hebben veel 
ervaring, zijn lief en houden uw kindje extra in de gaten. De pedagogisch medewerk zal niet 
schromen om u te bellen als er iets niet goed gaat. Geen nieuws is dus goed nieuws. De 
meeste kinderen vinden het spelen bij Komplayt vooral enorm leuk: kinderen vinden fijn bij 
leeftijdsgenootjes, er is ander speelgoed en er worden uitdagende activiteiten 
aangeboden.  
 
8. Red u het echt niet meer? 
Gewoon even bellen.  
De meeste pedagogisch medewerkers zijn ook moeder en begrijpen prima wat uw voelt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Het team van Komplayt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Locatie: De Vlinderkinderen 
Hoptil le 176- 186 
1102 PT  Amsterdam Zuidooost 
Telefoonnummer: 020 6910294 
Email algemeen: hallo@komplayt.nl 
Email  Rupjes (babygroep): rupsjes@komplayt.nl 
Email  Coconnetjes (dreumesgroep): coconnetjes@komplayt.nl 
Email  Vlinders (peutergroep): vl inders@komplayt.nl 

 


