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Wennen
Voor de eerste keer naar een peuterspeelschool. Voor het ene kind een groot avontuur, maar voor
het andere kind kan dit toch best wel spannend zijn.
Bij de inschrijving heeft het kind (waarschijnlijk) al even kennis kunnen maken met de speelzaal, maar
dit zal enige tijd geleden zijn.
Veiligheid en geborgenheid zijn tijdens het wennen (en ook daarna) belangrijke pijlers.
Meestal wordt er voor de eerste ochtend een intake met u gedaan. Daarin kunnen de verwachtingen
over en weer uitgesproken worden. Dit valt meestal samen met het eerste speelmomentje van uw
kind. Op één dag komen er maximaal twee kindjes wennen. Dit zodat er niet teveel nieuwe gezichten
op de groep zijn en zodat de pedagogisch medewerkers hun aandacht goed kunnen verdelen.
Ouders mogen aanwezig blijven tot na de kring. Alle ouders zijn dan weg en de rest van de kinderen
gaan lekker spelen. Ouders kunnen in alle rust afscheid nemen. De pedagogisch medewerkers
hebben op dat moment tijd om de nieuwkomer aandacht te geven.
Afhankelijk van hoe het kindje reageert overleggen pedagogisch medewerker en ouder hoe het
verder gaat. De afspraak kan variëren van: blijf er de hele ochtend bij, tot: kom om 12 uur terug
zodat jij de eerste ouder bent die het kind ziet. Soms is het prettig dat de pedagogisch medewerker
nog even telefonisch contact heeft met de ouder om te vertellen hoe het gaat. En eventueel de
afspraak bij te stellen.
Het wennen kan niet voor dat het contract in gaat, dit in verband met de verzekering. Wel kun je als
ouder samen met je kind even langs gaan om kennis te maken, te kijken, sfeer te proeven en
misschien al even spelen.
Binnen 6 weken na plaatsing hebben de pedagogisch medewerkers een uitgebreide evaluatie met de
ouder. Hierin wordt besproken hoe de wenperiode is gegaan. Mocht het wennen echt niet lukken om
diverse redenen kan besloten worden om het even een paar weken/maanden uit te stellen en het
dan opnieuw te proberen. Meestal wordt dan geadviseerd om in de tussenliggende periode naar de
speelgroep te gaan. Hier kan het kind wennen aan andere kinderen en ontdekken met een van de
ouders op de achtergrond.

Ruilen van dagen
Wanneer het een keer zo is dat uw kind een keer niet kan komen dan mag deze ochtend in gehaald
worden.
Dit zijn de regels:
• Bij het afzeggen meldt u dat u de ochtend een andere keer wilt opnemen.
• De ochtend wordt ingehaald voor de volgende schoolvakantie.
• De pedagogisch medewerker bepaalt of de bezetting het toe laat dat de ochtend op de
gewenste dag ingehaald kan worden.
• Ruilen kan niet voor de dagen dat u op vakantie was.
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Inhalen van dagen
Is uw kind ziek geweest kunnen er de dagen ingehaald worden.
Wanneer uw kind een VE indicatie heeft komt hij1 4 ochtenden in de week. Inhalen wordt dan
beperkt doordat er dan nog maar 1 dag vrij is voor het inhalen. Daarbij komt nog dat er op die dag
wel plek moet zijn om een extra kind op te vangen. Daarom is het maar mogelijk om maximaal 2
dagen in te halen als uw kind een hele week afwezig is geweest in verband met ziekte.
Heeft uw kind geen VE indicatie en komt het 2 dagen in de week dan kunnen de in te halen dagen
ingehaald worden voor de volgende schoolvakantie.
Ook in dit geval beslist de pedagogisch medewerker of er plek is op de door u gekozen inhaaldag.

Ruilen op een andere groep dan de stamgroep
Peuterspeelschool de Egelantier heeft 2 groepen. Wanneer een van de twee groepen vol is en er dus
weinig ruimte is voor ruilen kan er bij hoge uitzondering geruild worden op de andere groep waar
wel plek is. Dit alleen wanneer u op een bepaalde dag echt opvang nodig heeft en er op de eigen
groep geen plek is. Ook hangt het van het kind af of het wenselijk is om in de andere groep
opgevangen te worden. De avontuurlijke kinderen hebben misschien al eens op de andere groep
gespeeld. Anderen kinderen zijn misschien meer terug houdend en is het niet wenselijk om van
groep te ruilen. Ruilen in een andere groep gaat in overleg met u en de betrokken pedagogisch
medewerkers. Mocht er besloten worden dat het mogelijk is dat uw kind in de andere groep
opgevangen wordt, moet u een formulier2 tekenen dat u instemt met de opvang op de andere groep.

Incidentele extra opvang
Wanneer u incidenteel extra opvang nodig heeft kunt u dit in de flexkids app aanvragen.

1
2

Waar hij staat kan ook zij gelezen worden
Zie bijlage 1
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Bijlage 1

Haarlem, 3 december 2019
Aan: ouders/ verzorgers van de peuterspeelscholen van Haarlem Effect
Betreft: ruildag op een andere locatie
Geachte ouders/ verzorgers,
Uw kind

komt op peuterspeelschool

.

U wilt een ruildag voor uw kind op een dag dat er op de eigen locatie geen plek is. Om u tegemoet te
komen kunnen we u een ochtend op
aanbieden.
Hieronder tekent u voor akkoord.
Met vriendelijke groeten,
Michelle Drion
06 81882466

Datum:
Naam:
Handtekening:
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