
Achterbanverslag KCR Het Akkoord 21 juni 2022 
Hierbij ontvangt u het achterbanverslag van de KCR vergadering van 21 juni 2022. Namens de directie 

van het Kindcentrum is Arco Tempelaar bij de vergadering aanwezig.  

 

Personeel en formatie 2022-2023 

Besproken wordt dat Het Akkoord te maken heeft met een groot aantal medewerkers in het 

ziekteverzuim. Daarnaast is het tekort aan leerkrachten op dit moment groter dan ooit. Het was 

daarom ook een enorme puzzel om de formatie voor volgend schooljaar rond te krijgen. Juf Danique is 

klaar met haar opleiding en zal volgend schooljaar 5 dagen per week inzetbaar zijn voor de klas. De 

formatie is daarmee grotendeels rond. De KCR keurt de formatie voor schooljaar 2022-2023 goed.  
 

Voedingsonderzoek ' Eet je slim op de basisschool'  

Arco geeft een toelichting op het voedingsonderzoek dat is uitgevoerd bij Het Akkoord. Naar aanleiding 

van de uitkomsten van dit onderzoek zal Het Akkoord na de zomervakantie starten met 5 fruitdagen 

per week. 

 

Maatschappelijke trends 2022  

Vanuit PIT is het verzoek gekomen om voor 2022 maatschappelijke trends te selecteren waar zij in 

2022 mee aan de slag zullen gaan in de klas. De trends die het onderwijs team heeft gekozen zijn; 

- Sociaal Media & Maatschappelijke zekerheid 

- Einde van de overvloed 

- Klimaatverandering & Energietransitie 

 

Jaarverslag 2021   
Het jaarverslag 2021 wordt besproken en gevraagd wordt of het mogelijk is om in het jaarverslag op te 

nemen in hoeverre de gestelde doelen behaald zijn. De KCR stemt in met het jaarverslag 2021.  

 

Pedagogisch Werkplan 

Vanwege de krappe aanleveringstermijn van het Pedagogisch Werkplan is dit plan nog niet beoordeeld. 

Besproken wordt dat dit voor 1 juli alsnog beoordeeld wordt en daarna door de KCR kan worden goed 

gekeurd.   

Brin-nummer 
Besproken wordt waarom het BRIN nummer gewijzigd moet worden. Helaas is er geen mogelijkheid om 

het BRIN nummer hetzelfde te laten, dus de KCR stemt in met de wijziging.  
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