Notulen Oudercommissies ‘t Belhameltje
Datum:
Dinsdag 7 juli 2020
Aanwezig:
Mirjam Wiersma (vz), Jasper Klein Gunnewiek, Marloes Levers, Loes Geerdink,
Loes te Loeke, Kim Kroekenstoel
Afwezig:
Sanne-Marije Simons

1. Welkom allemaal
-

De agendapunten worden doorgenomen.

2. Evaluatie corona periode / noodopvang
De OC geeft aan dat het goed is verlopen en goed dat er al op tijd maatregelen genomen zijn.
Momenteel wordt er langzamerhand weer dingen opgepakt zoals; tien minutengesprekken,
meer activiteiten met de kinderen. Uiteraard wel nog allemaal met de 1,5 meter afstand.
De BSO gaat komende zomer niet naar Camping Falkenborg i.v.m. corona. Uiteraard wordt er
wel een leuk alternatief vakantieprogramma opgesteld. Ook is de tuin aangepast voor meer
uitdaging voor de BSO, grote moestuin en een vuurplaats.

3. Warme overdrachten
Zolang de 1,5 meter samenleving nog van kracht is blijven de warme overdrachten buiten. De
tien-minuten gesprekken worden wel weer opgepakt.
4. Werkloosheid en kinderopvangtoeslag

Dit punt is uitgebreid besproken en momenteel is nog niet bekend wat voor crisis er
gaat komen. Dit punt wordt in het volgende overleg in oktober nogmaals besproken
en de oudercommissie is gevraagd om hierover advies over te geven.
5. Kinderopvangtoeslag voor 2021 met 3,5 procent omhoog
Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden bedragen van de kinderopvangtoeslag per uur
geïndexeerd. Dit betekent dat ouders, afhankelijk van hun inkomen, maximaal recht hebben
op deze vergoeding. In 2021 zal de te vergoeden uurprijs waarschijnlijk met 3.5% worden
verhoogd, wat gunstig is voor ouders.
Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen zijn met ingang van 1 januari
geïndexeerd. De toetsingsinkomens worden naar verwachting verhoog met 2,07 procent.
Ook dit is heeft een gunstig effect voor ouders op wat zij voor kinderopvang moeten betalen.
Dit punt is besproken en afgesproken dat we hopen in het volgende overleg de nieuwe
tarieven kunnen bespreken.

6. Tuin en tuinman gezocht
De tuin van de Belhamel is in de corano periode verder opgepakt en weer uitdagender en
groener geworden.
Onze tuinman (vrijwilliger) is er na 7 jaar mee gestopt en daarom zoeken ze een nieuwe
tuinman. Er is de OC gevraagd of wij iemand weten. Alle tips zijn welkom! De vrijwilliger
ontvangt wel een vrijwilligersvergoeding.
7. Overige punten
Jasper: - parkeren is voor grotere auto’s lastig. Dit punt gaat Kim oppakken om te kijken wat
er mogelijk is en zal in het volgende overleg weer aan bod komen.

Volgende overleg staat gepland in oktober 2020, datum nog niet bekend.

