
Achterbanverslag KCR Het Akkoord 26 september 2022 

 

Hierbij ontvangt u het achterbanverslag van de KCR vergadering van 26 september 2022. Namens de 

directie van het Kindcentrum is Arco Tempelaar bij de vergadering aanwezig. 

 

Energiemaatregelen komende periode 

PIT adviseert om de komende herst- en winterperiode extra te letten op dat de verwarming niet 

onnodig hoog staat. Ondanks het huidige, oude gebouw is het goed voor de bewustwoording, ook van 

de kinderen. 

 

Status afsluiten straat school 

De KCR heeft contact gelegd met de gemeente Zwijndrecht om de mogelijkheden te bespreken om 

een ‘schoolstraat’ in te invoeren. Bij een ‘schoolstraat’ is het mogelijk om rond 08.20u (start school) en 

14.00u (uit gaan school) de straat tijdelijk (bijvoorbeeld 15 minuten) af te laten sluiten voor auto’s wat 

de veiligheid van de kinderen ten goede komt. De KCR bespreekt de eventuele uitvoering en 

consequenties van dit idee, waarbij diverse partijen (buurtbewoners, verkeersregelaars, BS de 

Tandem etc.) zullen moeten gaan samenwerken.  

 

Verloop gezond 10 uurtje 

Het eten van een gezond 10-uurtje verloopt goed. Reacties zijn overwegend positief bij ouders en 

leerkrachten. 

 

Animo en dreumes in beweging 

De afgelopen periode is Dreumes in beweging goed gepromoot. Flyers zijn breed verspreid o.a. via 

het consultatiebureau, berichten gepost op social media en is een interview met ATOS gedaan. Een 

aantal kinderen met ouders zijn geweest. Uitdaging voor de komende tijd is wel deze ouders ‘ vast te 

houden’.  
 

Financiën schoolreis 

Het Kindcentrum heeft dit jaar flink financieel moeten bijdragen aan de schoolreis. Dit heeft o.a. te 

maken met de stijgende prijzen voor het huren van de bussen. Er zijn dit jaar iets minder betalingen 

van ouders binnengekomen t.o.v. voorgaande jaren voor de schoolreis.  

 

Gebruik Social Schools 

Het gebruik van de app Social Schools is heel positief ontvangen door zowel ouders als leerkrachten. 

Door Social Schools kan er sneller en makkelijker gecommuniceerd worden met ouders.  


