
Samen leven en leren in een veilige omgeving 

 

PROTOCOL WENNEN 

 
 
 

Protocol wennen 
 

Kinderen mogen voorafgaand aan de dag waarop zij vier jaar geworden zijn vijf keer een 

ochtend of een middag komen kennismaken. De leerkracht van groep 1 neemt uiterlijk 

acht weken voorafgaand aan de inschrijving contact op met de ouders voor het maken 

van een afspraak. Daarbij wordt er voor gekozen de vijf dagdelen verspreid over de 

gewenningsperiode te plannen, zodat het kind de tijd krijgt om rustig te wennen.  

 

Van bovenstaande wordt in de volgende gevallen afgeweken: 

 wanneer ouders om een bepaalde reden van dit recht af wensen te zien; 

 wanneer de wendagen vallen in de maand december. Dit is voor de kinderen die 

willen  wennen een (te) drukke periode. Wennen is dan niet zo zinvol; 

 wanneer de wendagen vallen in een periode van drie weken voor de zomervakantie. 

Ook dit is voor kinderen die willen wennen  een (te) drukke periode. Daarnaast 

‘wennen’ de kinderen aan een groep die na de zomervakantie een andere 

samenstelling kent en mogelijk zelfs een andere juf. Wennen is dan weinig zinvol. 

 

Wanneer mag het kind naar de basisschool? 

Als het kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht 

in en moet het kind naar school. Meestal duurt de basisschoolperiode 8 jaar. Leerlingen 

mogen uiterlijk tot en met het schooljaar waarin zij 14 jaar worden naar de basisschool. 

 

Kennismakingsperiode basisschool 

Als het kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het al een paar dagen op de basisschool komen 

wennen. Dat mag maximaal 5 dagen. Scholen kunnen deze 5 dagen verdelen in 10 halve 

dagen. Ze mogen de kennismakingsperiode ook korter laten duren. Basisscholen zijn niet 

verplicht een kennismakingsperiode aan te bieden. De Egbertusschool kiest voor: 

 het kennismaken (wennen) op vijf af te spreken dagdelen; 

 het kennismaken in de periode van de zomervakantie tot de maand december (in 

de drukke maand december is er geen gelegenheid tot kennismaken); 

 Het kennismaken in de periode van de kerstvakantie tot drie weken voor de 

zomervakantie (in de drukke laatste drie weken voor de zomervakantie is er geen 

gelegenheid tot kennismaken). 

 


