
Oudercommissie Belhameltje 
 

Oudercommissie overleg 

Datum: 12 januari 2021 

Aanwezig (digitaal via zoom): Kim Kroekenstoel, Marloes Levers, Mirjam Wiersema, Loes 

Geerdinck 

Afwezig: Loes te Loeke 

 

Agendapunten en notulen 

 

1) Corona 

• Het is afwachten wanneer ‘t Belhameltje 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 ‘t 

Belhameltje 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. 

• De stagiaires mogen tijdelijk niet op de locatie komen. Wanneer ze vanwege hun 

studie verplichte stageopdrachten moet uitvoeren mogen ze op locatie komen 

mits ze geen klachten hebben.   

 

2) Scholingsplan 

• De herhalingslessen EHBO stonden gepland voor deze maand maar zijn vanwege 

de coronamaatregelen verplaatst naar 13 en 20 maart 2021. 

• 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. 

 

3) 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. 

 

4) Nieuwe Logo 

Per 1 januari 2021 heeft ’t Belhameltje een nieuw logo. Alles zal vervangen 

worden in het nieuwe logo.  

 

5) Rondvraag Er zijn geen punten voor de rondvraag. Kim sluit het overleg af. Het 

volgende overleg zal op dinsdag 13 april 2021 zijn. 


