
De plaatsingsprocedure en het wennen

Na de inschrijving via de website ontvang je een bevestiging van
inschrijving. De planningsmedewerker neemt uiterlijk 3 maanden
(KDV) tot 2 maanden (peuteropvang/BSO) voor de gewenste
plaatsingsdatum contact met je op om de mogelijkheid tot plaatsing
te bespreken.

Zij beoordeelt of plaatsing op jouw voorkeurslocatie en dagen
mogelijk is. Soms is er sprake van voorrangscriteria. Als plaatsing
niet mogelijk blijkt, zal samen met de planningsmedewerker gezocht
worden naar een alternatief. Indien plaatsing wel mogelijk is, zullen
de verschillende contractmogelijkheden met je besproken worden en
ontvang je zo spoedig mogelijk een overeenkomst per mail. Zodra
de overeenkomst (digitaal) getekend is, ontvang je een
plaatsingsbevestiging en worden de pedagogisch medewerkers van
de groep op de hoogte gebracht.

Ongeveer een maand voor de plaatsing neemt de pedagogisch
medewerker van de groep contact met je op om een afspraak te
maken voor een plaatsingsgesprek en de wendagen af te stemmen.
Tijdens het plaatsingsgesprek maak je kennis met de pedagogisch
medewerkers, de kinderen van de groep en de organisatie. Bij een
spoedplaatsing houden wij rekening met minimaal 2 a 3 weken
tussen tekenen van de overeenkomst en de daadwerkelijke
plaatsing. Dit om ook bij een spoedplaatsing voldoende aandacht te
besteden aan de plaatsing en het wennen.

Wenperiode

Bij Baloe vinden we het belangrijk dat ieder kind een fijne start kan
maken. Dit doen wij door middel van verschillende
contactmomenten met ouders en wendagen. Hoe de wenperiode
eruit ziet, kan per kind verschillen. Wij hebben per afdeling/leeftijd
richtlijnen, maar kijken vooral naar de behoefte van kind, ouder en
groep. Dit gebeurt in overleg met elkaar en kan betekenen dat een
wenperiode langer of korter duurt. Bij ieder nieuw kind vindt een
plaatsingsgesprek plaats.



De richtlijnen voor het wennen zijn als volgt:

- Voor kinderen onder het jaar rekenen wij op twee wendagen.
Een intake met één uur wennen samen met één ouder gevolgd
door een halve dag (4 uur). Kinderen vanaf ongeveer 9
maanden kunnen meer moeite hebben met het wennen. Vanaf
de leeftijd van 9 maanden kan ook het onderstaande schema
gebruikt worden.

- Voor kinderen die naar het kinderdagverblijf gaan in de leeftijd
van 1 tot 4 jaar rekenen wij op meer wendagen. Dit aangezien
kinderen in deze leeftijd het begrip ‘afstand’ goed begrijpen,
het verlaten van de ouder bewust meemaken en het afscheid
lastig of angstig kunnen vinden. Wij houden rekening met 4
wendagen. Na de intake en één uur wennen samen met één
ouder komt een kind de volgende dag voor ongeveer 2,5 uur
zelfstandig op de groep. De dag erna wordt dit, als het wennen
goed gaat, uitgebouwd naar ongeveer 5 uur en de dag erop
naar een hele dag tussen 09:00 en 16:30.

- Voor kinderen die starten op de peuteropvang zal het
plaatsingsgesprek plaatsvinden zonder wenmoment direct
daarbij. Tijdens het wennen houden wij rekening met 2
wendagen. Op de eerste dag komt een kind ongeveer 2,5 uur
waarbij de ouder tot 09:00 op de groep mag blijven. De
volgende dag komt een kind zelfstandig voor ongeveer 3 uur.

- Op de buitenschoolse opvang zal voorafgaand aan de eerste
dag een intake plaatsvinden op de groep met het kind erbij.
Op die manier kunnen ouders en kind kennismaken met de
locatie, groep, medewerkers en kinderen. In overleg kan
afgesproken worden om de eerste 1 à 2 dagen korte dagen af
te spreken waarbij het kind eerder wordt opgehaald. Mocht het
niet mogelijk zijn voor het kind om bij de intake aanwezig te
zijn, dan kan altijd een nieuwe afspraak gemaakt worden om
met het kind op de locatie en groep te kijken.

Wendagen kunnen worden ingepland, zodra de overeenkomst
getekend is.



Omdat wij voldoende aandacht willen schenken aan de start van
nieuwe kinderen, vinden de wendagen (los van de momenten waar
u als ouders bij aanwezig bent) plaats binnen de getekende
overeenkomst. Kinderen worden dus al volledig meegerekend op de
groep. Hier worden ouders in de aanmeldprocedure op gewezen
door de planningsmedewerker.


