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Agendapunten en notulen
1) Tarieven 2020-2021
De tarieven voor kinderopvang stijgen met 3,5%, maar de toeslag gaat ook omhoog.
Voor ouders verandert er hierdoor netto niets. In december zal Kim de tarievenkrant
sturen naar alle ouders/verzorgers.
2) Medewerkers/bezetting
• Lynn is zwanger, ze verwachten begin mei hun eerste kindje.
• Met Manon haar knie gaat het steeds beter. Hopelijk kan ze d.m.v. fysiotherapie
herstellen. Ze is alweer meer werkzaam bij Bellefleur. Lynn is hierdoor weer
minder werkzaam bij Bellefleur, maar wel bij het Belhameltje.
• We geven allen aan zeer tevreden te zijn met Lynn, Jolien en Manon.
3) Tevredenheidsonderzoek
In 2021 zal een tevredenheidsonderzoek worden opgezet middels een anonieme
enquête; wat gaat goed en wat kan beter? Deze enquête zal waarschijnlijk in
januari/februari naar de ouders/verzorgers gestuurd worden.
4) Scholingsplan
De volgende workshops staan op de planning:
• Pedagogisch documenteren
• Reggio Emilia
• Ruimte als 3e pedagoog
Na afloop van deze workshops krijgen de medewerkers coaching op locatie (mits dit
mogelijk is i.v.m. corona). Deze workshops zijn allemaal gericht op de visie van
Juffrouw Bellefleur. De certificaten/diploma’s die nodig zijn i.v.m. wetswijzigingen
hebben de medewerkers allemaal al behaald.
5) Corona
• We hopen met zijn allen dat de kinderopvang gewoon open kan blijven, ondanks
de nieuwe maatregelen. Bij Juffrouw Bellefleur zijn er gelukkig nog geen
medewerkers besmet. Er wordt dan ook alles aan gedaan om dit te voorkomen.
• Mondkapjes bij het halen/brengen blijven nog wel even.
• De 10 minutengesprekken blijven ook nog online.
• Rondleidingen worden nog wel gedaan, maar alleen als de ouders geen klachten
hebben. Daarnaast wordt afstand gehouden tot medewerkers en draagt iedereen
bij de rondleiding een mondkapje.
• Voor de medewerkers zijn wasbare mondkapjes besteld.

6) Wat verder ter sprake komt
• Buitenruimte: Kim geeft aan dat ze er nog niet helemaal uit zijn wat voor toestel
er moet komen. Bij voorkeur geen groot vast toestel waar de kinderen wellicht op
uitgekeken raken, liever iets waarmee je kunt rouleren. Doel is wel om dit voor
het voorjaar gereed te hebben.
• Minibieb: De timmerman is gevraagd om een minibieb te timmeren. Ouders
kunnen dan bij Bellefleur boekjes lenen en ruilen. Zo heb je thuis ook eens andere
boekjes.
• Buitenbedje: Kim laat weten dat er een extra buitenbedje is besteld. Jantine
vraagt zich af hoe het precies zit met het toezicht op deze bedjes. Kim geeft aan
dat de bedjes naar het raam toe staan, medewerkers iedere 10 minuten checken
en dat er een babyfoon in zit.
• Bitcare app: Ramon geeft aan dat hij vaak storing heeft of dat de app blijft laden
en ze dus niets kunnen zien. Kim geeft de volgende tips: In de app kiezen voor
‘lokale data verwijderen’, de app opnieuw installeren, of aan Kim aangeven zodat
zij je opnieuw kan uitnodigen. De problemen zijn bekend bij Bitcare.

