Achterbanverslag KCR Het Akkoord 10 mei 2021
Hierbij ontvangt u het achterbanverslag van de KCR vergadering van 10 mei 2021. Namens de
directie van het kindcentrum is Arco Tempelaar bij de vergadering aanwezig. Sanne en Hubert
Eversdijk zijn voor de eerste keer aanwezig bij de vergadering, omdat zij eventueel volgend jaar
willen aansluiten bij de KCR.
Kind Centrum Ontwikkelplan
In het Kind Centrum Ontwikkelplan wordt beschreven wat Kindcentrum Het Akkoord kan bieden en
wat niet. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden en de situatie van de groep en
het individu. Jaarlijks wordt dit plan opgesteld door de directie van het kindcentrum. De KCR stemt in
met de inhoud van het plan.
Buitenschoolse Opvang (BSO)
De heropening van de BSO na de lock down wordt besproken. Tot nu toe verloopt dit goed, maar zijn
er wel diverse uitdagingen, zoals het creëren van afzonderlijkje groepen om de kans op besmetting
tussen de groepen zo klein mogelijk te houden. De komende tijd zal dit streng gemonitord blijven
worden, ook omdat gebleken is dat het in de vakantieperiode niet altijd even goed is nageleefd.
Extra gelden van Slob-toelichting

De extra beschikbare middelen (‘extra gelden van Slob’) worden besproken en de mogelijke opties om
deze gelden te besteden. In een tweetal groepen is wat achterstand zichtbaar, maar het is de vraag of
dit veroorzaakt is door de lock down en het thuis werken. Over het algemeen kan geconcludeerd
worden dat er Kindcentrum breed een sterk aanbod van thuisonderwijs is geweest.
De subsidiegelden zullen voor een periode van 2 jaar zijn en zullen worden besteed op de plekken waar
de kinderen dit het hardst nodig hebben en het meest baat bij hebben, maar uitgangspunt is wel dat
het ten goede komt van alle kinderen van het kindcentrum.
Zaakvakken
Jeroen geeft een korte toelichting op de nieuwe methodes die geselecteerd zijn voor de zaakvakken
(ter vervanging van Brandaan, Naut en Meander). Inmiddels is de selectie terug gebracht tot 2
methodes, waar proeflessen mee worden gegeven. De komende studiedag zal een definitieve keuze
gemaakt worden, zodat bij aanvang van schooljaar 2021-2022 gestart kan worden met de nieuwe
methode.
Schoolstraat
Er wordt kort overlegd of er een mogelijkheid is om de Hoendersekade om te vormen tot een
schoolstraat. Hiervoor zal contact worden opgenomen met de gemeente om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn.

