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Agendapunten en notulen  
 

1) Mededelingen van Kim 

• Team Juffrouw Bellefleur: Lynn Krabben komt als vaste medewerker het team van 
Juffrouw Bellefleur versterken. Op dit moment is ze al enige tijd aan het werk ter 
vervanging van Manon. 
Manon werkt momenteel niet bij Juffrouw Bellefleur vanwege een blessure aan haar 
knie. Het is nog niet bekend wanneer ze weer hersteld zal zijn en ze weer aan het 
werk gaat bij Juffrouw Bellefleur. 

• Stagiaire: Er gaat een stagiaire starten bij Juffrouw Bellefleur. Ze is laatstejaars 
student niveau 4. 

• Aanmeldingen: Het is een tijdje rustig geweest maar op het moment stromen de 
aanmeldingen binnen. Het totaalaantal kinderen staat nu op 16.  

• Promotiefilmpje: Op vrijdag 26 juni is er een promotiefilmpje gemaakt. Zodra deze 
klaar is wordt deze gedeeld en op de website geplaatst. 

 
2) Evaluatie corona  

Het was een bijzondere periode voor iedereen. Juffrouw Bellefleur heeft de richtlijnen en de 
adviezen van de brancheorganisatie gevolgd om aan de gestelde maatregelen te kunnen 
voldoen. Ramon en Linda geven aan dat ze de overdracht, ondanks de getroffen 
maatregelen, prettig hebben ervaren. Er was voldoende tijd en aandacht tijdens het brengen 
en halen. Kim geeft aan dat ze ook van andere ouders geen klachten heeft gehoord. 
Iedereen is blij dat kinderen die verkouden zijn ook weer opgevangen mogen worden. Kim 
geeft aan dat dit voor ouders en Juffrouw Bellefleur een lastige maatregel was. De 10- 
minuten gesprekken mogen weer live gehouden worden en Kim heeft alweer rondleidingen 
gegeven in het gebouw.  
 

3) Officiële opening  
De officiële opening van juffrouw bellefleur wordt verplaatst naar vrijdag 11 september 
vanaf 15.00 uur. De groep genodigden zal kleiner zijn dan oorspronkelijk bedacht. Iedereen 
die heeft meegeholpen aan de realisatie van Juffrouw Bellefleur en alle ouders ontvangen 
een uitnodiging. 
 

4) Werkloosheid en kinderopvangtoeslag 
Kim heeft een mail gestuurd naar de oudercommissie met een voorstel voor een nieuwe 
regeling wanneer een ouder werkloos wordt.  



“Als een ouder werkloos wordt, heeft deze ouder nog drie maanden recht op 
kinderopvangtoeslag. De toeslag hoeft niet meteen stopgezet te worden, om de ouder een 
termijn te geven om te kunnen starten met een nieuwe baan of een opleiding.” (Document 
verstuurd door Kim). “Momenteel onderzoeken wij bij Juffrouw Bellefleur naar de 
mogelijkheid om ouders in deze drie maanden ook geen eigen bijdrage te laten betalen. 
Volgens ons zullen dan meer ouders deze drie maanden ten volle benutten om op zoek te 
gaan naar nieuw werk en is het stoppen van de opvang minder abrupt voor de kinderen.” 
(Document verstuurd door Kim). 
Kim is benieuwd wat de oudercommissie van de regeling vindt. Kim geeft aan dat wanneer 
kinderen (tijdelijk) weg gaan van de opvang ze vaak niet terugkomen. Daarnaast is het voor 
kinderen ook moelijker om, na een langere periode thuis, weer terug te komen op de 
opvang. Ramon en Linda staan er positief tegenover. Tijdens het volgende overleg wordt de 
regeling verder besproken omdat Kim dan hopelijk meer zicht heeft op wat er gebeurd met 
de economie en de gevolgen hiervan op de kinderopvang. 
 

5) Tarieven en begroting 2021 
Het is op dit moment moeilijk in te schatten wat er gebeurd met de economie en wat 
hiervan de gevolgen zijn op de kinderopvang. Daarom is het voor Juffrouw Bellefleur op dit 
moeilijker om de begroting te maken en de tarieven voor 2021 te bepalen. Ze hopen in 
oktober meer inzicht en duidelijkheid te hebben. Tijdens het volgende oudercommissie 
overleg worden de tarieven besproken. 
De kinderopvangtoeslag voor 2021 gaat met 3,5 procent omhoog. De toetsingsinkomens 
worden naar verwachting verhoogd met 2,07 procent. Beide hebben een gunstig effect voor 
ouders. 
 

6) Wat verder ter sprake komt 

• Luiercontainer: Ramon vraagt of er in de kern van Beltrum nog een 
luiercontainer staat. Voorheen stond deze bij de Hassinkhof. Kim geeft aan 
dat de twee luiercontainers bij ’t Belhameltje de enige zijn voor heel Beltrum. 
’t Belhameltje betaald één container zelf en de andere container betaald de 
gemeente. De gemeente bepaald het aantal containers per dorp en de plek 
waar deze staan.  

• Airco/ warme dagen: Linda vraagt of de airco gebruikt kan worden tijdens 
warme dagen. Kim heeft woensdag overleg met de huurder en wil dan vragen 
of de airco schoongemaakt kan worden zodat deze dan gebruikt kan worden. 
Ook zal Kim navragen of dit wettelijk mag in de kinderopvang om 
bijvoorbeeld de airco dan ’s nachts aan te zetten zodat het binnen af kan 
koele. Kim wil ook vragen of de voorzetramen eraf kunnen zodat de luiken 
dicht kunnen. De zorgt er ook voor dat de warmte buiten blijft en het binnen 
koel blijft. 

• Speeltoestellen tuin: Linda vraagt of er nog een klim-/ speeltoestel in de tuin 
komt. Kim heeft woensdag een overleg met een leverancier voor een buiten 
klim-/ speeltoestel. Het toestel wordt niet te groot zodat er ook nog 
voldoende ruimte op het gras overblijft om te rennen. 

• Wandel karren: Er is een nieuwe wandelkar bij waar de kinderen in kunnen 
zitten en waar een Maxi-Cosi in gezet kan worden. Deze wordt nog opnieuw 
geverfd. Er zitten al nieuwe wielen onder. 



• Dieren: Linda vraag of er nog dieren kom bij Juffrouw Bellefleur. Er is aan 
gedacht om dieren, zoals kippen en konijnen, te houden bij Juffrouw 
Bellefleur. Voor de verzorging (ook in het weekend) en het verschonen van de 
hokken is een vrijwilligster nodig. Deze is moeilijk te vinden. Daarom is ervoor 
gekozen om geen dieren te houden bij Juffrouw Bellefleur. Er is wel een 
moestuintje. Deze moet nog worden aangelegd. 

• Uitjes: Linda vraagt of er zodra het kan en mag uitjes georganiseerd worden 
voor de kinderen. Kim geeft aan dat dit zal gebeuren en dat dit nu ook al 
gebeurd. Bijv. wandelen en dan onderweg picknicken of naar de speeltuin om 
daar te spelen. Zodra het weer mag zullen ze ook naar de supermarkt, de 
markt, de bieb of het Hassinkhof gaan. 

• Waterleidingen: Ramon heeft een aantal weken geleden gevraagd of er bij 
Juffrouw Bellefleur nog loden waterleidingen zijn in het gebouw. Kim heeft dit 
nagevraagd bij de huurder en dit is niet het geval.  

 


