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Agendapunten en notulen 
 

1) Corona 

• Het is afwachten wanneer Juffrouw Bellefleur weer open mag voor alle kinderen. Er 
zijn op het moment redelijk veel kinderen die gebruik maken van de noodopvang 
(veel ouders met een cruciaal beroep). 

• Kim wil, wanneer er nieuwe informatie is, graag ouders zo snel mogelijk informeren 
om de vragen van ouders voor te zijn. Daarom gaat ze soms voorbij aan het 
informeren van de oudercommissie, dit vindt de oudercommissie geen probleem. 

• Komende week worden ouders van de kinderen die geen gebruik maken van de 
noodopvang gebeld om te vragen hoe het gaat. 

• De gemeente regelt de noodopvang. Er zijn tijdens deze lockdown andere regels en 
de lijst met cruciale beroepen is uitgebreid. Vandaar dat er dit keer ook meer 
kinderen gebruik maken van de noodopvang. Tijdens deze lockdown worden er 
alleen kinderen opgevangen in de noodopvang die normaal gesproken ook naar 
Juffrouw Bellefleur gaan en alleen hun eigen contractdagen. 

• Komende week krijgen de ouders die geen gebruik maken van de noodopvang een 
mail over de terugbetaling van de kosten voor de kinderopvang. In februari wordt de 
maand december 2020 teruggestort. Daarna kan de jaaropgave van 2020 verstuurd 
worden. De ouders die gebruik maken van de noodopvang krijgen niets teruggestort.  

• Het is rustig qua besmettingen op de verschillende locaties. 

• Jodie, de stagiaire, mag tijdelijk niet op de locatie komen. Wanneer ze vanwege haar 
studie verplichte stageopdrachten moet uitvoeren mag ze op locatie komen nadat ze 
bijvoorbeeld een negatieve testuitslag heeft.  

 
2) Medewerkers Juffrouw Bellefleur 

• Er is een vaste invaller aangenomen voor Juffrouw Bellefleur, Irene. Ze heeft al een 
aantal dagen gewerkt. Ze vangt ziekte en vakanties op en vervangt Lynn tijdens haar 
verlof.  

• 2021 is een onzeker jaar voor de kinderopvang. Het is moeilijk vooruit te plannen 
hoe het zal lopen met het aantal kinderen en wat dit betekent voor de personele 
bezetting. Het is daarom niet zeker dat medewerkers die een contract voor 
onbepaalde tijd moeten krijgen deze ook krijgen dit jaar. Desbetreffende 
medewerker is hiervan op de hoogte gesteld. 

• Wanneer een ouder zijn baan verliest vanwege de coronacrisis krijgen zijn vanuit de 
overheid de kinderopvangtoeslag voor drie maanden doorbetaald. Juffrouw 
Bellefleur houdt de mogelijkheid open om het resterende bedrag drie maanden lang 



terug te storten naar ouders zodat zij de tijd hebben om een nieuwe baan te zoeken 
en het kind/ de kinderen naar de opvang kunnen blijven gaan. 

• Maud is de assistent leidinggevende. Zij regelt de zaken op locatie met de 
medewerkers. 

 
3) Scholingsplan 

• De herhalingslessen EHBO stonden gepland voor deze maand maar zijn vanwege de 
coronamaatregelen verplaatst.  

• De scholing die verplicht is voor 2023 hebben alle medewerkers als gevolgd en 
behaald. 

• Er worden dit jaar drie workshops gegeven: pedagogisch documenteren, reggio 
emilia en de ruimte als 3e pedagoog. Daarnaast krijgen ze een externe coach, Erika 
coacht, op locatie die de medewerkers gaat coachen in de praktijk. 

• De medewerkers hebben in december een beoordelingsgesprek gehad. In januari 
hebben ze hun jaargesprek. In juni krijgen ze een functioneringsgesprek. 

 
4) Jaarplanning 

• De jaarplanning is gemaakt. De activiteiten gaan vooralsnog gewoon door binnen de 
gestelde maatregelen. Wanneer het weer mogelijk is wordt ook de samenwerking 
gezocht met bijvoorbeeld De Hassinkhof. 

 
5) Buiten ruimte 

• Er is een offerte aangevraagd bij de Gebroeders Pasman voor buiten speeltoestellen 
gericht op natuurlijke producten. Er worden weinig vaste elementen geplaatst. Er 
komt een krijtbord aan de muur en er wordt een hutje gemaakt.  

• Kim heeft een mini bieb laten maken. Deze wordt bij de ingang geplaatst en hier 
worden dan voorleesboeken ingezet. Ouders kunnen deze dan lenen en later 
omruilen voor een ander boek. 

 
6) Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. Kim sluit het overleg af. Het volgende overleg zal in 
april zijn. 


