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Protocol wennen  
Alle kinderen krijgen de tijd te wennen aan de nieuwe situatie: omgeving, andere kinderen, 
pedagogisch werkers, de regels en afspraken, gang van zaken op de bso etc. een kind doet veel 
nieuwe indrukken op. Tijdens de wenperiode is het belangrijk dat er positieve ervaringen 
opgedaan worden. De eerste indrukken maken vaak ook een diepe indruk. Het is fijn als het kind 
de volgende keer graag weer naar Ons Kindercentrum wil!  
  
De eerste keer dat een kind bij ons is is één van onze pedagogisch werkers steevast in de buurt 
van het nieuwe kind. Deze PW geeft uitleg, laat ruimtes en speelgoed zien, nodigt het kind uit 
mee te doen aan sport, spel of andere activiteiten. Het kind gaat in principe zijn/haar eigen gang 
en indien wenselijk neemt de PW het voortouw in het doen van een spel, een boekje voorlezen 
of iets dergelijks.  
  
1.De eerste keer dat een kind naar Ons Kindercentrum komt, loopt of fietst de ouder of 
verzorger mee uit school naar OKC. Het kind blijft de eerste keer een uur bij ons.  
2.Tweede keer dat een kind naar de BSO komt, gaat het met de pedagogisch werker uit 
school mee en wordt door de ouder of verzorger uiterlijk om 17.00 uur opgehaald.  
3.De derde keer komt een kind mee uit school en kan in principe tot 18.30 uur blijven.  
  
Ook als er al broers of zussen van het nieuwe kind op de opvang zijn, handelen we volgens dit 
wenprotocol.  
  
Wenperiode in Ons Kindercentrum  
Kinderen worden altijd door dezelde PW opgehaald (behalve al er een zieke of iemand op 
vakantie is). Een vaste pedagogisch werker besteedt in de wenperiode extra aandacht aan het 
nieuwe kind, zodat een band opgebouwd wordt, deze band vormt de basis van een gevoel van 
veiligheid bij het kind zodat het zich thuis kan gaan voelen bij Ons Kindercentrum. De eerste 
weken heeft het nieuwe kind een vast aanspreekpunt. Eén pedagogisch werker ontfermt zich 
over het nieuwe kind. Na drie weken krijgt de ouder/verzorger een digitaal verslagje over de 
wenperiode. Hierin zijn verschillende punten opgenomen: het ophalen, de binnenkomst, eet- en 
drinkgedrag, welk spel/activiteit speelt het en met wie, het ophaalmoment door de ouder. 
Afhankelijk van het welbevinden van het kind wordt de wenperiode al dan niet verlengd.  
	 			 


