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• Welkom 
Kim opent het overleg en heet iedereen van harte welkom. Selma wil aansluiten bij een 
oudercommissieoverleg. Ze is op het moment zelf erg druk met de oudercommissie 
overleggen van andere vestigingen om de tarieven 2023 te bespreken. De volgende keer zal 
ze proberen aan te sluiten. 
 

• Tuin 
Kim heeft een offerte aangevraagd voor het onderhoud en voor aanpassingen van de tuin. 
Ze heeft gevraagd om onderhoudsvriendelijke ideeën en ideeën ter vervanging van de 
schors rondom de zandbak. Kim gaat hier in januari mee verder. 
 

• Scholing 
Alle medewerkers hebben de scholing over de meldcode gevolgd en behaald. 
Lisanne doet de opleiding tot pedagogisch coach- beleidsmedewerker. Jodie (van Kindernet) 
en Lisanne verzorgen samen de pedagogisch coaching voor Weijdeland. Samen met Denise 
gaat zij dit oppakken bij Juffrouw Bellefleur.  
 

• Corona 
Het gaat goed rondom corona. De cijfers dalen, de najaar golf lijkt voorbij. Er zijn geen 
nieuwe maatregelen en activiteiten gaan weer opgepakt worden. 
 

• Sinterklaas 
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd rondom het thema Sinterklaas. Kim heeft 
Sinterklaas gevraagd om drie grote groepscadeaus. Een cadeau geschikt voor baby, dreumes 
en peuter i.p.v. de kleine schoencadeautjes. 
 

• Webinar 
Denise en Lisanne hebben een webinar georganiseerd om anderen te vertellen over de visie 
van Juffrouw Bellefleur. Ze hebben daarbij ook materialen laten zien die gebruikt worden in 
de verschillende ruimtes. Ze hebben enthousiaste reacties gekregen. Ieder jaar wordt er een 
studiereis naar het buitenland georganiseerd. Mogelijk zal er aankomend jaar een studiereis 
door Nederland georganiseerd worden. Juffrouw Bellefleur is hiervoor benaderd. 
 

• Tarieven 2023 
De oudercommissie heeft de adviesaanvraag voor de tarieven 2023 ontvangen via de mail. In 
de mail heeft Kim ook documenten meegestuurd om uit te leggen hoe de tarieven van 2023 
tot stand zijn gekomen. De CAO Kinderopvang loopt eind december af. De verwachting is dat 
er voor die tijd nog geen nieuwe CAO is. Wel is duidelijk dat de loonkosten hoger worden en 
niet lager. Daarnaast op heeft Juffrouw Bellefleur ook te maken met de inflatie. Dit maakt 
dat er een tariefstijging is van 8,5%. Er is gekeken welke punten Juffrouw Bellefleur dan 



besparen maar dit wordt al zoveel mogelijk gedaan (boodschappen, luiers, etc.). Daarnaast 
wil Juffrouw Bellefleur wel blijven investeren in materiaal, personeel en scholing. Daarnaast 
ligt het ziekteverzuim hoog in de kinderopvang. Dit speelt allemaal mee in het bepalen van 
de tarieven voor 2023. 
 
Met de verkregen informatie via de mail en tijdens dit overleg geeft de oudercommissie 
akkoord op de tarieven. Daarbij geeft de oudercommissie wel aan dat dit meer druk kan 
geven op de financiële situatie van gezinnen en dat daardoor voor andere (oppas) 
mogelijkheden wordt gekozen. Kim geeft aan dat er via de gemeente financiële regelingen 
getroffen kunnen worden zodat kinderen naar de kinderopvang kunnen blijven gaan. 
Daarnaast geeft ze aan dat wanneer ouders in de WW komen ze nog drie maanden recht 
hebben op kinderopvangtoeslag. Wanneer nodig wil Kim graag met ouders meekijken wat er 
mogelijk is.  
 
Kim wil eind november alle ouders via de mail informeren over de tarieven voor 2023. 
 

• Rondvraag 
In de nieuwsbrief stond de vraag of kinderen vanaf 2 jaar in hemd en onderbroek naar 
Juffrouw Bellefleur willen komen om de zelfstandigheid te vergroten en de zindelijkheid te 
stimuleren. Hierdoor ontstond verwarring dat kinderen vanaf 2 jaar ook zonder luier naar 
Juffrouw Bellefleur moeten komen. Dit is niet zo. Juffrouw Bellefleur wil graag de 
zelfstandigheid en zindelijkheid stimuleren maar een kind geeft zelf aan wanneer het er aan 
toe is om zonder luier te gaan. 
 
In de nieuwsbrief stond ook dat Juffrouw Bellefleur graag gezonde voeding aan de kinderen 
wil geven. Wat krijgt een kind aangeboden wanneer het geen water drinkt? Denise geeft aan 
dat de basis gezonde voeding is maar dat drinken belangrijker is. Wanneer een kind geen 
water drinkt wordt er sap aan toegevoegd. In de middag krijgen kinderen groente 
(komkommer, paprika, mais, etc.) aangeboden maar er is ook nog ruimte voor een keer een 
koekje. Tijdens feestjes wordt er ook wel lekkers aangeboden. 


