Achterbanverslag KCR het Akkoord 2 juli 2019
Hierbij ontvangt u het achterbanverslag van de KCR vergadering van 2 juli 2019.
Namens de directie van school is Pieter van Keulen aanwezig. Joyce Hillo is voor het eerst aanwezig
en volgt daarmee Christian op als nieuw lid vanuit de personeelsgeleding.
Situatie Dineke de Heer
Er zijn veel ouders die zich afvragen hoe het met juf Dineke gaat. Binnenkort ontvangen ouders meer
informatie over de situatie rondom Dineke.
Indeling groepen
De KCR heeft ingestemd met de groepsindeling voor schooljaar 2019-2020.
Nieuwe directeur
Per 1 augustus is Arco Tempelaar aangesteld als nieuwe directeur van Kindcentrum het Akkoord.
Pieter en Mirjam zullen de komende periode gebruiken voor overdracht en inwerken van Arco. Pieter
zal als interim vertrekken.
Monitoring sociale veiligheid
Sinds 2015 zijn scholen wettelijk verplicht om de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren met
een instrument. Via een vragenlijst wordt de veiligheidsbeleving van leerlingen uit groep 7 en 8
onderzocht. De volledige uitkomst van Monitoring Sociale Veiligheid gaat naar de Inspectie van het
Onderwijs.
Een gedeelte van de resultaten wordt met de KCR gedeeld. Dit jaar is voor het eerst gebruikt gemaakt
van een Vensters-vragenlijst. Voorgaande jaren werd de Veiligheidsthermometer gebruikt om te
monitoren. Dit maakt dat de resultaten van dit jaar niet vergeleken kunnen worden met de uitkomsten
van vorig jaar. De KCR verzoekt om meer informatie om de resultaten beter te kunnen interpreteren.
Zo wil zij bijvoorbeeld antwoord op de vraag hoe de leerlingen van Kindcentrum Het Akkoord scoren
ten opzichte van leerlingen van andere scholen binnen de PIT organisatie en in de omgeving
Drechtsteden. In de volgende vergadering volgt meer over de Monitor Sociale Veiligheid.
KC-raad
Arno Alderliesten heeft aangegeven namens de oudergeleding definitief zitting te willen nemen in de
KC-raad. Voor de oudergeleding Kinderopvang heeft een kandidaat zich gemeld bij Pieter.

