Oudercommissie Juffrouw Bellefleur
Oudercommissieoverleg
Datum: 17 januari 2022
Aanwezig: Kim Kroekenstoel, Ramon Penterman, Jantine te Molder en Linda Wallerbos
Notulist: Linda Wallerbos
Agendapunten en notulen:
•
Corona
Op ‘t Belhameltje zijn op dit moment veel besmettingen met het coronavirus. Op Juffrouw
Bellefleur is er tot nu toe nog geen besmetting. Er zijn wel wat onrustige weken geweest
vanwege een besmetting en ziekte. Hierdoor zijn er de afgelopen weken wisselende
gezichten geweest. Kim probeert op alle locaties iedereen zoveel mogelijk in ‘bubbels’ te
laten werken.
•
Team Juffrouw Bellefleur
Ruth gaat 1 februari starten als assistent leidinggevende, zij werkt fulltime. Het team van
Juffrouw Bellefleur zijn allemaal fulltime medewerkers. Dit heeft als nadeel dat er bij ziekte
voor vier dagen vervanging nodig is. Sherina is de vaste inval van Juffrouw Bellefleur.
Lynn blijft op ’t Belhameltje werken op de peutergroep. Jodie is ook een vast gezicht op de
dagen dat ze kan werken naast haar studie. Eline loopt stage bij Juffrouw Bellefleur en op
maandag komt er een stagiaire van een universitaire opleiding.
•
Bedrijfsoverdracht door Kindernet
Er heeft een bedrijfsovername plaats gevonden. Walter en Betsy zijn aan het genieten van
hun pensioen. Selma is de nieuwe eigenaar. Dit is een bekende voor Kim. De visie van Selma
komt overeen met hoe Weijdeland werkt. Er veranderd voor Juffrouw Bellefleur niets. Kim
heeft meer collega’s om mee samen te werken. Selma wil graag kennis maken met de
oudercommissie. Mogelijk kan ze de volgende vergadering aansluiten. Hopelijk kunnen we
dan live afspreken.
•
Pedagogisch Stafmedewerker
Maud heeft het erg naar haar zin op Curaçao. Sharon komt Kim versterken als
Stafmedewerker per 1 februari 2022. Zij zal zich onder andere bezighouden met het rooster
en de planning. De vacatures die er waren binnen Weijdeland zijn ingevuld. Kim krijgt
regelmatig open sollicitaties binnen voor Juffrouw Bellefleur. Kim nodigt deze sollicitanten
uit op gesprek om kennis te maken. Zodra er dan een vacature ontstaat kan Kim deze
sollicitanten bellen.
•
Wachtlijst
In 2022 zal er mogelijk sprake zijn van een wachtlijst is bij Juffrouw Bellefleur. Alle dagen
beginnen drukker te worden en sommige dagen zijn (zo goed als) vol.
•
Scholingsplan
Zoals ieder jaar krijgen alle medewerkers kinder- EHBO.
Daarnaast worden er dit jaar drie workshops gegeven:
o De rijke speelleeromgeving

o De ruimte als 3e pedagoog
o Reggio Emilia
Op locatie zal er ook coaching plaats vinden door een externe coach. Dit zal gedaan worden
door Erika Coacht.
Kim gaat samen met Denise op studiereis naar Zweden. Denise heeft deze reis gewonnen
doordat ze verkozen is tot pedagogisch professional van het jaar.
•
Jaarplanning
Er is een jaarplanning gemaakt met het team. Er staan leuke activiteiten gepland, hopelijk
kunnen ze doorgaan. Juffrouw Bellefleur heeft een enthousiast, ondernemend en
zelfsturend team dat ook veel zelf regelt en organiseert.
Kim zou graag één keer per jaar een zomerfeest willen organiseren waarvoor ouders ook
uitgenodigd kunnen worden.
Mochten er ouders zijn met een leuk beroep dan staat Juffrouw Bellefleur er voor open om
hier een activiteit omheen te plannen. Bijvoorbeeld een politieagent die langs komt op
locatie met een politieauto. Daarnaast staat Juffrouw Bellefleur ook open voor andere
ideeën voor een leuke activiteit.
•
Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

