
Notulen oudercommissie vergadering ’t Belhameltje en de Vrijbuiters 
 
Datum: Donderdag 23-02-2023 
 
Aanwezig: Kim, Loes, Jasper en Myrthe 
Afwezig: Ruth, Bart, Marloes  
Notulist: Myrthe 
 
Agendapunten: 

• Tuin (nieuwe kas, dierenverblijf) 

• Terugkoppeling tarieven / CAO kinderopvang 

• Samenwerking Hassinkhof 

• Samenwerking Sterrenboog 

• Observaties/overdrachtsboekjes 

• Restaurant ideeën 

• Nieuwe ideeën voor op ‘t Belhameltje 

• Datum plannen voor volgende overlegmomenten in 2023 
 
Tuin: 
Er is een nieuwe kas voor in de moestuin. De voorbereiding is al gedaan maar gezien het onstuimige weer zal Katy de kas in het voorjaar 
pas gaan plaatsen.  

 
Terugkoppeling tarieven / CAO kinderopvang: 
Naar aanleiding van de tarieven verhoging zijn er geen vragen geweest. De kinderopvangtoeslag is na de vorige 
oudercommissievergadering nog twee maal verhoogd, wat netto scheelt voor de ouders. 
De vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao in de kinderopvangsector. De verwachting is dat er op 1 
april een nieuw cao is met o.a. de salaris verhoging.  

 
Samenwerking Hassinkhof: 
Door de corona hebben de samenwerkingen met het Hassinkhof stil gelegen. De corona is niet weg maar gelukkig zijn er geen maatregelen 
meer nodig. Het Hassinkhof staat weer open voor de samenwerking/activiteiten. Te denken valt aan; Ouderengym, muziek, knutselen. Dit 
zal vooral samen met de peuters worden gedaan.   
 
Jaarplanning: 
Ook zullen de jaarlijkse ‘’feestdagen’’ op ‘t Belhameltje weer van start gaan zoals; opa oma week, zomerfeest etc. Datums volgens nog. 
Ook is er weer contact geweest met de camping om hier van het zomer weer te verblijven, definitieve antwoord volgt nog. 

 
Samenwerking Sterrenboog: 
Er zal meer samenwerking komen tussen de Sterrenboog en ‘t Belhameltje, zo zal er hopelijk een betere doorstroom zijn naar de 
basisschool. De eerste stappen zijn gezet en het overdracht boekje komen te vervallen en er wordt alleen nog een observatie 0-4 jaar 
gedaan. Hierin zijn nieuwe punten toegevoegd die school belangrijk vind om te weten. 
Om nog meer diepgang te krijgen en meer op elkaar af te kunnen stemmen gaan de leraren van groep 1 en 2 bij ‘t Belhameltje kijken en 
andersom.  

 
Restaurant ideeën: 
Het nieuwe restaurant wordt als positief ervaren. Door het restaurant is er meer ruimte voor spel op de groepen. Er is minder 
voorbereiding nodig en kinderen worden zelfstandiger. Helaas is er geen groepshulp meer, er wordt gekeken naar een andere oplossing.  

 
Nieuw in 2023: 

• Dit jaar wordt er een baby spa geplaatst op de babygroep, waarin baby’s heerlijk kunnen floaten. Wauw hoe relaxe is dat ?! 

• Dierenverblijf aanpassingen 

 
W.v.t.t.k: 

 
Voorschoolse opvang: 
Op de dinsdag en donderdag wordt de VSO al op school verzorgd. 
De maandag wordt steeds drukker, i.o.m de oudercommissie zal vanaf +- september de VSO op maandag ook op school worden verzorgd. 
Op de woensdag en vrijdag zal de VSO nog wel op de belhamel plaats vinden. 

 
Zomervakantie: 
De zomervakantie periode wordt steeds drukker doordat er meer kinderen deze periode naar de opvang blijven gaan. 
Dit vraagt om meer personeel en daarom zijn er nieuwe medewerkers aangenomen. Zij zullen waarschijnlijk in mei gaan starten i.v.m. het 
opzegtermijn bij de huidige werkgever. 

 



Ruth heeft 24-2 haar laatste 'werkdag in Saba gehad, aansluitend heeft ze nog een weekje vakantie en daarna komt ze terug met alle 
nieuwe ervaringen. 
 
Juliana loopt stage voor haar HBO-opleiding Manager Zorg. Momenteel is Juliana bezig met het tevredenheidsonderzoek. Eerst voor 
Juffrouw Bellefleur en daarna voor ’t Belhameltje. Dit zal een digitaal tevredenheidsonderzoek zijn. 
 
Op zaterdag 18 maart en 1 april 2023 staan de jaarlijkse herhalingslessen EHBO/BHV weer op de planning voor de medewerkers. 
 
Rondvraag: 
 
Overschoenen: De oudercommissie merkt op dat er te weinig gebruik gemaakt van de overschoenen (sloffen). Uit hygiënisch oogpunt is 
hiervoor gekozen zodat de baby’s ook veilig en schoon op de grond kunnen spelen. In de nieuwsbrief wordt dit opnieuw onder de aandacht 
gebracht.  

 
Datum volgende overleg: mei/juni 2023 (datum nog niet bekend). 


