
NOTULEN OC-vergadering ’t Belhameltje 
Dinsdag 13-04-2021 

 

(online via teams) 
Aanwezig: Kim Kroekenstoel, Marloes Levers, Loes Geerdinck, Myrthe Roerink, Jasper Klein 
Gunnewiek, Loes te Loeke.  

Afwezig: Mirjam Wiersema.  

Notulist: Loes te Loeke 

Agendapunten: 

• Welkom in de oudercommissie, Myrthe! 
 

• Corona, persconferentie:  
Fijn! Alle kinderen zijn weer welkom. De mail is naar ouders verstuurd, incl. 
belangrijke afspraken/maatregelen, om Corona nog steeds buiten de deur van ’t 
Belhameltje te houden! 

• BSO activiteiten / vakantieprogramma  
In de zomer zijn de kinderen weer welkom (ma-di-do) welkom bij Camping 
Falckenborg. (eerste drie weken) 

• Hoe krijgen we de BSO aantrekkelijker/groener?  
Er is een moestuin gerealiseerd en een vuurplaats geplaatst en uiteraard zijn de 
dieren er. Op deze manier leren kinderen ook over gevaar en het op de juiste 
manier ermee omgaan.  
Binnen is er een timmerlokaal, een natuuratelier.  
 

• Speel- en beweegpark de Stroet 

’t Belhameltje heeft een bedrag gesponsord. ‘t Belhameltje zal daar in de toekomst 
zeker gebruik van gaan maken! 

• Locatie de Sterrenboog 

De peuteropvang en BSO vallen onder de naam ’t Belhameltje. Toch hebben deze 
groepen een eigen locatie op de basisschool en werken ze ook samen met de 
basisschool. Daarom werd het tijd voor een eigen naam, om eventuele verwarring te 
voorkomen. Vanaf nu heet deze locatie ‘de Vrijbuiters’. www.devrijbuiters.com  

De basisschool heeft een nieuwe directeur. Kim heeft op korte termijn een 
kennismakingsafspraak met haar om de samenwerking te blijven bevorderen.  

• Datalekken / 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 OC. Bij akkoord maakt Kim deze definitief.  

http://www.devrijbuiters.com/


• Oudercommissie reglement (zie bijlage) 

Het oudercommissie reglement is up to date gemaakt. Graag deze ondertekenen een 
dezer dagen. Dan komt deze online zodat ook ouders inzicht hebben in de functie van 
de oudercommissie.  

Stagiaires/Medewerkers: 

Auke is op het moment de enige stagiaire.  
Mirjam is op het moment afwezig i.v.m. ziekte. Hopelijk herstelt ze goed en is ze 
snel weer terug. 
  

• Wat er verder ter tafel komt:  
- Ook voor komend jaar zijn er sollicitatierondes voor nieuwe stagiaires. Word 

vervolgd… 
- Binnen wordt er ook druk geklust. Veel muren zijn nieuw in de verf gezet, er zijn op 

sommige groepen nieuwe meubeltjes gekomen.   
- BHV; cursus is in maart weer opgepakt. (Kinder-EHBO) Iedereen is weer geslaagd 

en voor het komende jaar is iedereen weer up-to date.  
- Pedagogisch documenteren: in april hebben de medewerkers een workshop 

gevolgd over pedagogisch documenteren.  
- Volgende workshop: Reggio Emila. Er zullen dit jaar 3 workshops gegeven worden 

aan de medewerkers.  
- De parkeerplaatsen: nog in ontwikkeling.  
- De GGD is onaangekondigd op bezoek geweest. Geen opmerkingen tot nu toe. 

Het rapport zal t.z.t. ook op de site verschijnen.  

- Volgende OC-vergaderig; 2e dinsdag in juli. Van te voren wordt de definitieve 
datum gemaild.  
Hopelijk fysiek; er wordt dan een foto gemaakt voor op de websites. 


