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Onderstaand treft u het vijfde achterbanverslag van schooljaar 2017 – 2018. Bij de vergadering was 
Pieter van Keulen aanwezig namens de directie van de school. Daarnaast was Karin Valk aanwezig 
namens de oudergeleding van de kinderopvang.  
 
KC Raad en bezetting KC raad 
Zoals u wellicht bekend is met het werken aan één kindcentrum besloten ook de MR om te vormen 
naar één raad voor het gehele kindcentrum (KCR). Hiervoor wordt op dit moment nog gezocht naar 
vertegenwoordiging door een medewerker vanuit de kinderopvang. We hebben Karin Valk bereid 
gevonden om als vertegenwoordiger van de ouders van de kinderopvang plaats te nemen in de KCR.    
Op basis van het rooster van aftreden zal Mariët de MR in juli 2018 verlaten, daarnaast is met het 
vertrek van Geraldine ruimte voor nog een leerkracht in de KCR. Jeroen Bakx zal de KCR versterken 
met ingang van schooljaar 2018 – 2019. Onder de leerkrachten is gevraagd wie de tweede 
beschikbare plek in zou willen vullen. 
 
Formatie 2018 – 2019 
Pieter van Keulen geeft een toelichting op de concept formatie 2018 – 2019. Dit is een vrij 
ingewikkelde puzzel, rekening houdend met het aantal aanmeldingen, maar uiteraard ook met de 
beschikbare middelen, leerkrachten, aantal zorgleerlingen per groep enzovoorts. Hoewel er een 
concept formatie opgesteld is, zijn er op dit moment nog teveel onzekerheden die aanzienlijke  
invloed kunnen hebben op de invulling van de formatie. Pieter van Keulen hoopt in de KCR 
vergadering begin juli meer duidelijkheid te kunnen geven over hoe de formatie in het schooljaar 
2018 – 2019 eruit zal komen te zien. 
 
Aanvullende fondsen werkdrukakkoord  
Zoals u wellicht bekend ontvangt Het Akkoord in schooljaar 2018-2019 aanvullende fondsen ter 
verlaging van de werkdruk. Met de leerkrachten is besproken hoe deze aanvullende middelen 
besteed zullen gaan worden, wat in de volgende KCR vergadering ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd aan de leerkrachten in de KCR.  
 
Begroting OR 
Helaas is de begroting van de OR nog niet beschikbaar. Wij zullen de OR nogmaals verzoeken de 
begroting aan te leveren, zodat deze stukken in de KCR kunnen worden besproken.   
 
Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben of mochten er andere zaken spelen in de 
school die u graag met ons wil bespreken, dan horen wij dit graag! Spreek een van de KCR-leden aan 
of stuur een mail naar kcr@akkoord-zwijndrecht.nl.   


