Achterbanverslag KCR het Akkoord 1-10-2019
Hierbij ontvangt u het achterbanverslag van de KCR vergadering van 1 oktober 2019. Namens de
directie van school was Arco Tempelaar aanwezig. Joost Jongeneel is voor het eerst aanwezig, hij
overweegt namens de oudergeleding van de kinderopvang plaats te willen nemen in de KCR.
Jaarplanning en jaarverslag
De jaarplanning en het jaarverslag zijn voorafgaand aan de vergadering gemaild aan de KCR leden.
Beide stukken worden toegelicht door Arco
DVS veiligheidsthermometer
Naar aanleiding van vragen uit de vorige vergadering geeft Joyce nog een korte toelichting op de
veiligheidsthermometer. Het is de oudergeleding van de KCR niet helemaal duidelijk in welk kader de
veiligheidshermometer gezet kan worden. Dit punt wordt doorgeschoven naar de vergadering waar
Mirjam bij zal zijn.
Jaarplan
Het jaarplan en het jaarverslag zijn voorafgaand aan de vergadering gemaild aan de KCR leden. Arco
geeft een toelichting op het jaarplan en geeft aan dat samenvoeging tot één kind centrum een
speerpunt is. Omdat dit geen eenvoudig proces is zal hier ruim de tijd voor worden uitgetrokken,
zodat er wel op een succesvolle manier invulling aan kan worden gegeven. Daarnaast worden
onderstaande punten uit het jaarplan besproken:
Engels
Helaas is het nog niet gelukt om een keuze te maken met betrekking tot de methode die gebruikt zal
gaan worden voor de Engelse lessen omdat de leerkrachten een goed theoretisch onderbouwde
keuze willen maken. Dit vergt wat tijd. Aangegeven wordt dat de verwachting is dat dit proces binnen
twee weken na de herfstvakantie zal zijn afgerond.
Zicht op ontwikkeling
De resultaten van de laatste interne audit waren minder positief dan gehoopt. Onderzocht wordt wat
de oorzaak hiervan kan zijn, onder andere door een aantal onderzoeken in diverse groepen, en wat
de school daaraan kan doen. Hierin zal onder andere gebruik worden gemaakt van een externe
coach. De oudergeleding van de KCR heeft aangegeven hierin graag mee te willen kijken gedurende
dit proces.
Meerbegaafden traject
Arco geeft een toelichting op de training die door de teamleden wordt gevolgd in het kader van het
meerbegaafden traject. De helft van de leerkrachten heeft de training al gevolgd, de andere helft is
daar op dit moment mee bezig. Voor volgend schooljaar is hier ruimte voor ingepland, zodat dit goed
kan worden ingericht.
Toekomstgericht ontwikkelen
Arco geeft aan dat dit in schooljaar 2020/2021 verder zal worden uitgediept, maar dat er nu al wel
aandacht voor is onder andere door het werken met de Chromebooks.
ICT vaardigheden
De KCR vraagt in hoeverre hier aandacht voor is en wat de plannen hiervoor zijn. Arco geeft aan dat
dit op dit moment onder ICT valt en dat er doelen zijn gesteld voor zowel kinderen als de
leerkrachten.
Na nog een aantal andere kleine punten besproken te hebben, stemt de KCR in met het jaarplan.
Pedagogisch werk/Beleidsplannen kinderopvang
Arco geeft aan dat er geen eenduidige begroting is per locatie van de Kinderopvang en dat hij daar
wel om heeft gevraagd (onder andere gezien het grote aantal kinderen dat gebruik maakt van de BSO

bij het Akkoord). Daar zal dit jaar meer structuur in worden aangebracht, zodat een begroting per
locatie kan worden opgesteld.
Omvang kleutergroepen
De KCR geeft aan dat de omvang van de groepen, met name in de onderbouw, zorgen baart. Arco
geeft aan dat de 0.2 fte extra van groep 3 ingezet wordt om groep 3 en groep 4 te ondersteunen. Om
de aanwas aan de onderkant veilig te stellen wordt op dit moment een sterkere lijn uitgezet naar en
peuterspeelgroep in de buurt van het Akkoord.
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.

