
Notulen oudercommissie Juffrouw Bellefleur 
 
Datum: maandag 15 maart 2021 (online via Zoom) 
 
Aanwezig: Kim Kroekenstoel, Ramon Penterman, Linda Wallerbos, Jantine te Molder  

Agendapunten: 

o Welkom allemaal  
 

o Corona:  
Momenteel geen besmettingen op de locatie. Juffrouw Bellefleur blijft voorzichtig en 
hoopt dat er geen medewerkers/kinderen besmet worden met het corona virus. De 
nieuwste beslisboom staat altijd op de website onder het kopje ‘nieuws’.  
 

o Tuin Juffrouw Bellefleur:  
In de maanden februari en maart is Juffrouw Bellefleur druk bezig geweest met het 
aankleden van de tuin. Er is een speelhuisje, evenwichtsbalk, staptegels, banden, 
schaduwdoek en een mini bieb (voor het stimuleren van de taalontwikkeling) bij 
gekomen. 
 

o Speel- en beweegpark de Stroet 
Juffrouw Bellefleur heeft een bedrag gesponsord. Juffrouw Bellefleur zal daar in de 
toekomst veel gebruik van gaan maken, het is immers in de achtertuin. 
 

o Medewerkers/Stagiaires:  
In deze economisch onzekere tijden is Juffrouw Bellefleur als kleine onderneming 
helaas niet in staat om medewerkers in deze tijd een contract voor onbepaalde tijd 
aan te bieden. Helaas, zal daarom eind april bij één medewerker het contract niet 
verlengd worden. Jolien, Lynn en Irene blijven vaste gezichten en daarnaast wordt er 
één vaste inval bij komen.  
Daarnaast zal er volgend schooljaar ook weer een stagiaire van de opleiding 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 komen stage lopen op Juffrouw 
Bellefleur.  
 

o Data lekken / AVG Privacy 
Kim is een protocol aan het opstellen ‘’Wat te doen met datalekken’. Om fouten te 
voorkomen of in ieder geval tijdig op te lossen, is het fijn om een stappenplan te 
hebben. Medio mei deelt Kim deze met de oudercommissie. Bij akkoord maakt Kim 
deze definitief.  
 

o Scholing  
- EHBO/BHV; cursus is in maart weer opgepakt (in januari ging de cursus niet door 

i.v.m. de corona maatregelen van het NIBHV. Jolien, Irene en Lynn zijn weer 
geslaagd en voor het komende jaar is iedereen weer up-to date.  

- Pedagogisch documenteren: in april hebben de medewerkers een workshop over 
pedagogisch documenteren. Er zullen dit jaar drie workshops gegeven worden aan 
de medewerkers:  
1. Pedagogisch documenteren 
2. Reggio Emilia 
3. Ruimte als 3e pedagoog 

Volgende oudercommissie vergadering zal plaats vinden in juli 2021 (datum nog niet 
bekend).  


