Notulen oudercommissie
’t Belhameltje en de Vrijbuiters
Datum: 17-01-2022
Aanwezig: Jasper, Bart, Loes, Loes, Marloes, Mirthe, Kim (digitaal via teams) Afwezig: niemand
Notulist: Loes G
1. Welkom in de oudercommissie Bart!
2. Er heeft een bedrijfsoverdracht plaats gevonden eind vorig jaar. Er zullen geen
veranderingen plaats vinden. Op de achtergrond zullen meerdere collega’s zijn voor Kim. Zij
kan nu meer sparren met ander personen.
3. Parkeerplaatsen: komt op de volgende vergadering aanbod. Kim pakt dit verder op.
4. Corona: er is nu een piek. Veel collega’s, ouders en een aantal kinderen zijn besmet. Het is
elke dag hopen dat het rond komt met de personeelsbezetting.
Er gelden dezelfde regels als in het onderwijs. Bij 3 besmettingen of meer per groep en dag
dan moet de groep in quarantaine. Dit is nu bij de Vrijbuiters het geval.
Er is een kleine ruimte op de gang bij de Knorries opnieuw ingericht als een rustige
leeromgeving voor maximaal 3 baby’s. Om nog meer te kunnen splitsen voor corona. Deze
ruimte blijft ook in de toekomst.
5. Veel wisselingen in het team.
Sharon komt i.p.v. Maud. Zij gaat op kantoor werken als Stafmedewerker Bureau
Kinderopvang.
Chantal en Miranda gaan stoppen op de ’t Belhameltje. Chantal en Miranda gaan op zoek
naar een nieuwe uitdaging. Eind februari zijn de laatste werkdagen.
Nieuwe collega’s: dit komt in de nieuwsbrief te staan, ook de teamsamenstellingen.
6. Scholing: workshops op het gebied van visie van ’t Belhameltje. Er komt een externe
begeleider om samen met het team te kijken hoe het geleerde in de praktijk vorm te geven.
Kinderehbo voor alle medewerkers.
7. De vloer wordt aangepakt om een huiselijkere sfeer te creëren. Waarschijnlijk PVC.
Meer werken met verlichting, huiselijkere sfeer.
De mogelijkheid bieden om in kleine groepen te kunnen werken.
Bij de Knorries wordt momenteel ook al gewerkt met laag meubilair. Dit werkt goed en zorgt
voor zelfstandigheid. Dit gaat ook doorgevoerd worden op de andere groepen in het
komende jaar voor de peuters.

Datum volgend overleg: april 2022, datum nog niet bekend.

