
Achterbanverslag KCR Het Akkoord 27 september 2021 

 

Hierbij ontvangt u het achterbanverslag van de KCR vergadering van 27 september 2021. Namens de 

directie van het Kindcentrum is Arco Tempelaar bij de vergadering aanwezig. Toos Plomp is als ouder 

aanwezig bij de vergadering omdat zij eventueel wil aansluiten bij de KCR. Namens de leerkrachten is 

Lucinda Opschoor-Hansma voor het eerst aanwezig.  

 

Jaarverslag 2021-2022 

De KCR is betrokken geweest bij de evaluatie van het beleid rondom het onderwijsjaar 2021 en heeft 

kennisgenomen en ingestemd met de beleidsvoornemens voor het komend onderwijsjaar. 

 

Sociale Veiligheidsmonitor 2021 

De monitoring sociale veiligheid 2020-2021 van leerlingen is afgenomen. De monitoring is een 

rapportage over de veiligheidsbeleving van de leerlingen uit de leerjaren 7 en 8 van Kindcentrum Het 

Akkoord. Er is kort gesproken over de betrouwbaarheid en afname van het onderzoek. Aandachtspunt 

is de verschillende interpretatie van de vragen door de leerlingen. Door de leerkracht wordt bekeken 

of er volgend jaar een korte instructie op de vragen kan worden gegeven zonder dat dit de test 

beïnvloed. 

 

Data KCR vergaderingen 

De KCR vergadert het komend onderwijsjaar op maandagavond op de volgende data: 

 

15 november 2021 

17 januari 2022 

14 maart 2022 

16 mei 2022 

20 juni 2022 

 

Sportaanbod tijdens zomervakantie 

Het is de KCR opgevallen dat er minder sportactiviteiten zijn geweest vanuit Toppies. Dit komt door 

corona, maar er is ook minder budget vanuit de gemeente Zwijndrecht en de Toppie organisatie zelf 

gaat veranderen. Vanaf 2023 is een vakleerkracht (gymleraar) verplicht waardoor het Toppie concept 

wordt herzien. 

 

Vrijwillige bijdrage ouders 

De OR heeft een verzoek bij de KCR ingediend om de ouderbijdrage te verhogen. Daarnaast krijgt de 

KCR veel vragen van ouders over wanneer en of het schoolreisje dit schooljaar kan plaatsvinden. De 

voorzitters van de KCR gaan over de invulling hiervan in gesprek met de OR.  

 

Gezond tussendoortje 

Het is de KCR opgevallen dat tijdens activiteiten (muffendag, Prinsjesdag) op school weinig aandacht 

is voor gezonde tussendoortjes of traktaties terwijl er diverse gezondere alternatieven kunnen zijn. 

Kindcentrum Het Akoord wil ouders voornamelijk informeren en stimuleren om gezondere voeding aan 

het kind (mee) te geven. Besproken wordt of voor sommige momenten een gezonder alternatief kan 

worden bedacht in samenwerking met de OR. 

 

Zichtbaarheid KCR vergroten 

Om de zichtbaarheid en bekendheid van de KCR leden te vergroten wordt binnenkort een foto 

gepubliceerd op de website van het Kindcentrum. Hiermee hoopt de KCR dat ouders met vragen 

‘makkeljker’ hun weg vinden naar een van de leden van de KCR. 



 

Presentatie visie en ambities 

Arco geeft een presentatie over de visie en ambities die hij voor ogen heeft voor het Kindcentrum Het 

Akkoord voor de komende jaren. Centrale thema hierin is bewegen en sporten. 

 

 


