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Agendapunten en notulen  
 

1) Voorstellen 
Zie ook https://juffrouwbellefleur.nl/Oudercommissie/ 

 
2) E-mailadres aanmaken 

Er is een e-mailadres aangemaakt: ocjuffrouwbellefleur@gmail.com. Mochten er 
vragen zijn voor ons als oudercommissie, dan kunnen ouders een mail sturen naar dit 
emailadres.  
 

3) Jaarplanning/Activiteiten 2020 

• 20 Maart is de officiële opening van Juffrouw Bellefleur. Een ieder die mee 
heeft gewerkt aan de verbouwing en realisering van Juffrouw Bellefleur wordt 
ook uitgenodigd. Hierbij zal een appelboom worden geplant. Tot die tijd 
wordt er nog hard gewerkt aan de buitenruimte om deze ten tijde van de 
opening af te hebben (gras, speeltoestel, moestuintje, beplanting, etc.).  

• Op het schoolbord in de hal bij Juffrouw Bellefleur kun je zien wat de 
activiteiten voor de komende tijd zijn.  
 

4) Scholingsplan 2020 medewerksters 

• In 2023 is het verplicht om de babycursus te hebben behaald. Manon beschikt 
al over deze cursus, Jolien zal deze in 2020 volgen.  

• Iedereen heeft de EHBO en BHV cursus al gehad, jaarlijks herhalingslessen. 

• Er komen nog interne trainingen, ook gericht op teambuilding.  

• Met de medewerksters vinden ieder jaar 3 gesprekken plaats rondom de 
(persoonlijke) plannen en doelen en een beoordeling daarvan. 
 

5) Evaluatie eerste maanden/weken 

• Een ieder (Ramon, Linda, Jantine) is zeer tevreden over Juffrouw Bellefleur. 
Met name de huiselijke sfeer, verschillende ruimtes, rust en aandacht voor 
het kind worden benoemd. Er komen ook steeds meer kinderen bij.  

• Er vindt uitwisseling van ideeën en ervaringen plaats tussen Juffrouw 
Bellefleur, Tante Tuit (Eibergen) en ’t Koetshuisje (Arhnem) die allen met 
hetzelfde ‘concept’ werken.  
 

6) Wat verder ter sprake komt 

• Beleid rondom veiligheid en gezondheid: er vinden controles plaats rondom 
veiligheid van het gebouw. Er zullen ook oefeningen worden gedaan met de 

https://juffrouwbellefleur.nl/Oudercommissie/
mailto:ocjuffrouwbellefleur@gmail.com


kinderen om bijvoorbeeld bij brand het pand vlot te kunnen verlaten. 
Updates en een verslag rondom dit beleid zijn te vinden op de website.  

• Dorpsböke: Juffrouw Bellefleur heeft zich ingeschreven bij de Dorpsböke en 
kan zo steeds weer andere boeken aanbieden, ook passend bij de thema’s 
waar aan gewerkt wordt. Natuurlijk is het ook een leuk uitje om met de 
kinderen naar de ‘bibliotheek’ te gaan.  

• ‘10 minuten gesprek’: Ieder jaar dat een kind weer een jaar ouder is 
geworden kan vrijblijvend een 10 minuten gesprek plaatsvinden. De 
medewerksters van Juffrouw Bellefleur houden hiervoor vanaf de leeftijd van 
6 maanden een observatieformulier bij, gericht op onder andere de 
lichamelijke en cognitieve ontwikkelingen van het kind.  

• Zomervakantie: in de zomervakantie zullen de medewerksters afwisselend 
vakantie nemen. Waar nodig worden uren ingevuld door medewerksters van 
Tante Tuit (Eibergen).  

• Dag van de leidster: De oudercommissie zal voor een attentie zorgen.  
 


