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Het afscheidsprotocol:
Zowel voor de ouders en kinderen die weggaan, als voor degenen die achterblijven kan het afscheid
een moeilijk moment zijn. Ter ondersteuning van de laatste weken is dit protocol ontworpen.
Kinderen verlaten het kinderdagverblijf om meerdere redenen (verhuizing, ontevredenheid,
doorstroom naar basisschool, etc). Voor ons als organisatie is het van belang om te weten waarom zij
KDV Tomaz verlaten. Voor de kinderen en ouders is het belangrijk dat ze een goede overdracht
krijgen voor de volgende opvang of school.
Eindgesprek
De mentor van het kind maakt een afspraak met ouders voor een eindgesprek. Wij vinden het hierin
erg belangrijk een goede overdracht te doen d.m.v. het overdracht formulier en het
observatieformulier. Het overdracht formulier wordt ten alle tijden ingevuld. Het observatieformulier
wordt ook ingevuld, tenzij het vorige korter dan een half jaar geleden nog gedaan is voor bijvoorbeeld
het 10-minuten gesprek. Zo weten ouders hoe het met het kind gaat en waar ze eventueel op kunnen
letten. Eventueel kunnen hier nog bijzonderheden of tips bij aangegeven worden voor een volgend
KDV of basisschool. Aan het nieuwe kinderdagverblijf en/of op school kunnen ouders deze informatie
dan eventueel overleggen. (Zie voor meer informatie over overdracht naar een andere kinderopvang
of basisschool het Protocol overdracht.)
Ook wordt tijdens het gesprek een evaluatieformulier ingevuld waarbij ouders kunnen aangeven hoe
ze de opvang hebben ervaren.
Afscheidsfeest
Ook is het belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het afscheid zelf. Hier wordt een
feestelijk moment van gemaakt op de laatste dag van het kind. In samenspraak met de ouders wordt
er gekozen voor een tafelmoment in de ochtend of middag, waarbij zij uiteraard van harte welkom
zijn en foto’s mogen maken. Het kindje mag op een grote stoel of kruk staan en er wordt uitgebreid
gezongen met de hele groep. Hierna wordt er een kindje uitgekozen die het cadeautje en het
afscheidsboek mag geven. Over het algemeen wordt er dan ook getrakteerd, ouders mogen hier
(eventueel in overleg) zelf een invulling aan geven. Het is fijn om op deze manier afscheid te nemen,
zo weten alle kinderen wat er gaat gebeuren. We maken er een leuke dag van!
Het afscheid van het kindje wordt ook mondeling, via de nieuwsbrief of bitcare/de schriftjes van de
kinderen en/of via facebook met de andere ouders en kinderen gecommuniceerd. Andere ouders
kunnen hun kinderen dan mede voorbereiden op het vertrek van een vriendje. Ook kunnen zij hier
rekening mee houden als zij hun kind de periode na het afscheid naar Tomaz brengen. Zij kunnen hun
kind er dan bijvoorbeeld op voorbereiden welke vriendjes er die dag wel zijn en welke niet.
8 tot 6
-

weken voor het afscheid
Afscheidsboek maken: knutsels en afscheidsstukje van iedere groep inplakken/inbinden;
Muts maken;
Cadeau kopen en/of maken.

6 tot 4
-

weken voor het afscheid
Eindgesprek met de ouders inplannen;
Overdrachtsformulier invullen;
Observatieformulier invullen.

4 tot 2
-

weken voor het afscheid
Eindgesprek met ouders voeren (door mentor);
Het observatieformulier en overdrachtsformulier meegeven aan de ouders;
Het evaluatieformulier samen met ouders invullen en inleveren bij de leidinggevende;
In samenspraak met de ouders afspreken wat de laatste dag van het kind op KDV Tomaz zal
zijn (een specifiek afscheidsmoment).

2 weken voor het afscheid
- De andere ouders en kinderen op de hoogte stellen van het naderende afscheid. Dit kan
bijvoorbeeld in de nieuwsbrief, schriftjes, mondeling, etc.
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De laatste week
- Zorgen dat het afscheidsboek/cadeau/muts klaar ligt;
- Op het bord in de gang van de eigen groep het afscheid aankondigen.
De laatste dag
- Afscheidsboek/cadeau/muts meegeven en afscheid nemen.
Let op! In een aantal situaties kan het gewenst zijn dat de volgende kinderopvang/basisschool een
specifiekere overdracht krijgt over het kind, bijvoorbeeld als er bepaalde problemen zijn binnen het
gedrag of de ontwikkeling van het kind. Het is dan belangrijk om al eerder tijd te nemen voor de
overdracht naar ouders en volgende opvang/basisschool, zodat er eventueel ook een mondelinge
overdracht plaats kan vinden. Lees hierover meer in het protocol overdracht.
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