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Agendapunten en notulen 
 
1) Denise: assistent leidinggevende 

Denise is in dit overleg aangesloten wegens haar functie als assistent leidinggevende. Ze 
hoort graag wat er speelt onder de ouders om dit ook direct mee te nemen in het team 
van juffrouw Bellefleur. Mochten er vragen of problemen zijn, geef dit dan vooral ook 
aan bij Denise zodat dit snel opgepakt kan worden. Denise is op dinsdag en woensdag 
werkzaam bij juffrouw Bellefleur en op donderdag en vrijdag bij tante Tuit.   
Denise is bereikbaar via denise.rondeel@weijdelandkinderopvang.nl 

a) Een voorbeeld dat werd gegeven: In de speeltuin werd opgevangen dat een 
kindje vaak rode billen had. Dit kun je het beste direct aangeven bij Denise zodat 
het ook opgepakt kan worden. Wat betreft de rode billen: Om 16.00 uur wordt 
sowieso een luier-ronde gedaan. Bij rode billetjes wordt altijd sudocreme 
opgesmeerd. In principe wordt dit dan ook in Bitcare genoteerd. Nu er veel in de 
zandbak wordt gespeeld, kan het best zijn dat ondanks de luierwissel en 
sudocreme de roodheid snel weer terugkomt.  
 

2) Het team 

• In april/mei kregen medewerkers van Weijdeland kinderopvang de mogelijkheid een 
enquête/vragenlijst in te vullen om zo hun wensen aan te geven wat betreft 
werkzaamheden (bijv. baby, dreumes, peuter, locatie, …). Vervolgens zijn de teams 
(grotendeels) opnieuw ingedeeld. Voor Bellefleur betekende dit ook veel nieuwe 
gezichten. Dat was even wennen in het begin, vooral omdat het ook zo snel ging. Kim 
en Denise geven aan dat ze hier zowel met medewerkers als ouders goede 
gesprekken over hebben gehad. Ondertussen blijkt iedereen toch goed op zijn plek 
te zitten en zie je her en der al dat het positieve uitkomsten heeft. Zo zitten 
medewerkers vaak op meerdere locaties waardoor ze kennis en ervaringen van 
elkaar mee kunnen nemen. De wens van de oudercommissie is wel om een 
dergelijke wisseling in de toekomst eerder te communiceren.  

• Jolien heeft per 1 september zwangerschapsverlof, maar is wellicht al eerder met 
verlof. In de tijd dat Jolien verlof heeft, wordt dit opgevangen door de andere 
huidige medewerkers van Bellefleur. Omdat het team groter is geworden, hoeft er 
geen nieuw gezicht te komen.  

• Jodie gaat weer studeren en zal daarom vanaf september alleen nog op invalbasis 
werkzaam zijn.  

• In Bitcare wordt vaak aangegeven wie er die dag zijn, maar dit gebeurt niet altijd. Op 
de deur van Bellefleur zie je de foto’s van de medewerkers hangen. Met pijltjes 



wordt hier aangegeven wie er die dag werkzaam is. In de vakantieperiode (juni t/m 
september) wisselen de vaste gezichten per dag nog wel eens. Maar door de grootte 
van het team hoeft er niet iemand van buiten het team te komen.  

• Vanaf september komt Jeanne Besselink op woensdag, donderdag en vrijdag stage 
lopen. Ze studeert aan de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 
4 laatste jaars. 

 
3) Kindernet 

Het moederbedrijf van Weijland Kinderopvang is Kindernet. Dit verandert niets aan het 
personeel en de werkwijze bij Weijdeland. Alle contracten van de medewerkers zijn 
hetzelfde gebleven. Binnen deze grotere stichting kunnen de medewerkers (m.n. Kim) 
kennis en ervaringen uitwisselen en gebruik maken van elkaars expertise. Zo is Kindernet 
erg enthousiast over de visie en werkwijze van Juffrouw Bellefleur / Weijdeland en gaat 
Kim bij andere kdv’s cursussen geven of komen medewerkers van Kindernet bij ons een 
kijkje nemen. 
 

4) Cursussen 

• Vanaf 2023 moeten alle medewerkers een ‘werken met baby’s certificaat 
behaald hebben.  

• Alle medewerkers van Bellefleur krijgen de komende maanden een 
(opfris)cursus m.b.t. meldcode kindermishandeling.  

• Er komt nog een cursus voor het team van Juffrouw Bellefleur over ‘de 
ruimte als 3e pedagoog’. Dit gaat over het goed inrichten van ruimtes voor de 
kinderen.  

 
 

5) Tarieven 
Er zullen weer (kleine) veranderingen komen in de tarieven. Juffrouw Bellefleur volgt 
hierbij de adviesprijzen. De tarieven zullen in het oudercommissieoverleg in oktober 
besproken worden. 

 
 

6) ‘Groepen’  
Juffrouw Bellefleur raakt steeds ‘voller’. Dat is mooi om te zien. Op een aantal dagen 
zit Juffrouw Bellefleur al vol en wordt er gewerkt met wachtlijsten. Er zijn dan 14 
kinderen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijdsverschillen en 
wat de medewerkers de kinderen daarvoor aanbieden. Omdat er nu echter een 
kleine groep dreumesen is, gaan deze kinderen met de peuters mee in de meer 
leeftijd specifieke activiteiten.  
 

7) Buitenruimte 
Vraag van de oudercommissie of we iets kunnen doen met de houtsnippers buiten. 
Onze kinderen spelen graag lekker op blote voeten. In de nieuwsbrief werd ook 
aangegeven dat dit goed is voor de kinderen. Bij Bellefleur is dit soms wat lastig met 
de houtsnippers omdat deze af en toe splinters kunnen geven. We hebben direct 
gekeken naar mogelijke oplossingen. Kim en Denise gaan dit bespreken met de 
tuinman.  



 
8) Vierogen principe 

Vraag van de oudercommissie hoe dit bij juffrouw Bellefleur gaat, ook omdat er af en 
toe 1 iemand op de groep staat. Wanneer er 1 iemand op de groep staat, zit Kim bij 
juffrouw Bellefleur te werken. Wanneer dit niet mogelijk is, zal er altijd iemand 
onaangekondigd langs komen. Wanneer er meer medewerkers op de groep staan, is er 
bij juffrouw Bellefleur eigenlijk continu controle. Doordat je van alle ruimtes gebruik 
maakt en elkaar al snel ziet bij beweging. Momenteel zijn er geen dagen meer waarop 
een medewerker alleen op de groep staat. 
 

9) Volledigheid berichten in Bitcare 
De oudercommissie heeft opgevangen dat ouders het soms verwarrend vinden dat de 
ene keer wel alles in Bitcare staat wat betreft voeding en slaapjes en de andere keer 
niet. Bij juffrouw Bellefleur gaan de kinderen altijd boven de ipad/Bitcare. Wanneer het 
druk is en de kinderen hebben aandacht nodig, kan het zijn dat er iets niet wordt 
genoteerd in Bitcare. Als je als ouder hierover twijfelt kun je altijd een berichtje in 
Bitcare sturen of bij ‘noodgevallen’ bellen naar Bellefleur.  

 
 
 


