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Het achterbanverslag van de vergadering van 21 januari 2020. Bij de vergadering is Arco Tempelaar 

namens de directie aanwezig. 

Kwaliteit 

De PIT organisatie is het beleid ten aanzien van kwaliteit aan het onderzoeken. Het lerarenteam van 

Het Akkoord heeft tijdens de studiedag op 16 januari de kwaliteitsvraag voor Het Akkoord bepaald. 

Het team heeft bij de kwaliteitsvraag ook de vraag voor competenties voor leraren meegenomen.  

PIT heeft aan de KCR gevraagd om de volgende vergadering ook hun visie op kwaliteit van het 

basisonderwijs (Het Akkoord) te geven. De PIT organisatie zal de visies van alle scholen verzamelen 

en een PIT breed beleid opstellen voor kwaliteit. 

Resultaten Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (groep 5 en 7) 

De niet schoolse cognitieve capaciteiten test wordt besproken. Arco legt uit dat alle individuele 

resultaten alleen worden gedeeld met de betreffende kinderen en de ouders/verzorgers. De 

resultaten worden door de leraar wel gebruikt om het onderwijs passender te maken op de leerling, 

anderzijds kunnen de klasbrede resultaten extra inzicht geven voor de inspectie. Het Akkoord is van 

plan om volgend jaar de test weer uit te voeren. De KCR bespreekt wat het langetermijndoel is van 

deze test en welke kansen benut kunnen worden. 

Beleid 

1. Kwaliteit Onderwijs 

Dit punt sluit aan op het kwaliteitspunt dat eerder is ingebracht in de vergadering. Arco legt 

uit dat Het Akkoord als doel heeft het onderwijs gerichter op de kinderen af te stemmen. 

 

2. Toetsprotocol 

Het Akkoord heeft het toetsprotocol herzien. Afspraken zijn gemaakt om de toets op 

dezelfde manier af te nemen met dezelfde randvoorwaarden en omstandigheden. Het doel 

hiervan is een zo neutraal mogelijke toetsafname die met elkaar vergeleken kan worden.  

 

3. Nieuw inspectiekader 

Arco legt uit dat de inspectie een nieuw kader gebruikt om de school te toetsen. Tot op 

heden werd gebruik gemaakt van informatie die ouders verstrekten aan school. Bij de 

nieuwe manier van toetsen wordt gebruik gemaakt van informatie van het CBS. 

 

4. Gebruik Snappet en Chromebooks 

Een ouder heeft twee vragen gesteld aan de KCR:  

Wat is de mening van de KCR inzake de aansprakelijkheid van ouders voor de Chromebook die 

in bruikleen wordt gegeven aan de kinderen? 



De KCR kan zich vinden in de opstellen van school: ongelukjes met Chromebooks worden niet 

verhaald op de ouders. Indien er door opzet schade aan Chromebooks ontstaat, vindt de KCR 

het redelijk dat de schade op de ouder wordt verhaald. Ook al is de Chromebook in bruikleen 

gegeven aan de kinderen, de KCR is van mening dat hier normaal mee omgegaan moet 

worden. 

 

 

Wat is de mening van de KCR inzake het gebruik van de Chromebooks en met name het 

account dat wordt gebruikt bij Google? 

Arco geeft aan dat er onderzoek heeft plaatsgevonden naar het gebruik van informatie door 

Google. Het betreft een speciaal onderwijs omgeving van Google waar speciale regels voor 

gelden. Om gericht/aanvullend onderzoek te doen, zou er PIT breed informatie ingewonnen 

moeten worden. 

 

5. Kinderopvang: verlenging uren bij peuters/BSO 

Het Akkoord heeft twee peuterochtenden voor de peuterspeelzaal. De ochtenden zijn op 

verzoek (gemeentebreed) verlengd met anderhalf uur. De verlenging van de ochtend bevalt 

goed. 

Het is het doel van Het Akkoord om een VVE-locatie te worden (vroeg- en voorschoolse 

educatie). Als het Akkoord een VVE-locatie is, heeft de school waarschijnlijk een constantere 

instroom van nieuwe leerlingen. 

 

De BSO is tot de zomer vol. Dit heeft voornamelijk te maken met het tekort aan personeel. 

De locatie zou meer kinderen kunnen toelaten als er meer personeel zou zijn. 

 

6. Instroom nieuwe kinderen 

Het aantal nieuwe aanmeldingen is laag, ondanks de vele kennismakingsgesprekken. Arco en 

Mirjam gaan uitzoeken waarom ouders voor een andere school kiezen. 

Personeel 

De KCR bespreekt het ziekteverzuim en de passende oplossingen voor het continueren van het 

onderwijs. 

Jubileum/feestelijkheden  

Dit jaar is een jubileumjaar van Het Akkoord: 25 jarig bestaan! Aan het einde van het schooljaar zal er 

een feestweek zijn. Het team is in de lead voor de feestweek, de OR en KCR zullen het team helpen 

om er een mooie week van te maken. 

Sponsoring 

Er wordt de wens uitgesproken over sponsoring van ouders en bedrijven, zodat het onderwijs (en 

ook de feestweek) leuker gemaakt kunnen worden. Sponsoring kan ervoor zorgen dat lessen en 

thema’s leuker worden voor de kinderen. Sponsoring is per direct welkom, maar om het bestendig 

en met een duidelijke doelen aan te pakken, wordt aangegeven om hier een expertiseteam op te 

zetten van andere ouders dan uit de KCR. 



Verkiezing/maand van de medezeggenschap 

De oudergeleding van de KCR onderzoekt of er een speciale avond wordt georganiseerd voor de 

ouders. 

 


