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Hieronder treft u het achterbanverslag van de vergadering van 19 november 2019. Bij de vergadering 

was Arco Tempelaar namens de directie aanwezig.  

 

Instemming 

De KCR heeft ingestemd met een wijziging in het gezamenlijke KCR regelement. De wijziging betreft 

een kleine aanpassing in de bevoegdheid van overige leden van de gezamenlijke KCR om het 

lidmaatschap van een niet-functionerend lid te beëindigen.  

 

Yammer 

De KCR gaat, op verzoek van het bestuur, actiever Yammer gebruiken om op de hoogte te blijven van 

alle ontwikkelingen binnen de PIT organisatie  

 

Rooster van aftreden 

Het rooster van aftreden van de leden van de KCR wordt doorgenomen. Het rooster geeft een 

overzicht van het moment van aanstelling van de leden van de KCR. Ieder KRC lid heeft 3 jaar zitting 

in de raad. Na deze 3 jaar, kan de termijn met nog eens 3 jaar verlengd worden.  

 

OR begroting 

Voor het schoolplein is een bepaald bedrag gereserveerd, maar er blijkt nog een deel over. In 2020 

bestaat het Akkoord 25 jaar. Gekeken wordt of dit bedrag besteed kan worden aan het jubileum. 

 

Personeel 

Momenteel zijn er 2 juffen zwanger en een aantal zieke leerkrachten, waarvan juf Dineke langdurig 

ziek is. De directie is bezig om een passende oplossing te vinden voor het moment dat de 2 juffen met 

zwangerschapsverlof gaan. Een geschikte kandidaat vinden blijkt een behoorlijke uitdaging. Iedere 

school binnen PIT maar ook daarbuiten heeft momenteel moeite met het vinden van geschikt 

personeel. 

 

Bezoek Raad van Toezicht 

In november bracht de Raad van Toezicht een bezoek aan het Akkoord. De Raad van Toezicht is een 

intern orgaan dat toezicht houdt op het bestuur en hen adviseert en ondersteunt. Christian, Jeroen, 

Denise en Chella bereidde het bezoek voor. De vraag ‘ Wat is kwaliteit van onderwijs?’ stond centraal 

in hun presentatie .  

 

Vreedzame school 

De oudergeleding van de KCR vraagt zich af hoe het staat met de aanpak van pestgedrag, met name 

op het schoolplein. Het komt voor dat leerlingen buiten op het schoolplein niet op consistente wijze, 

volgens de principes van De Vreedzame School (DVS) worden aangesproken op hun pestgedrag. 

Inmiddels zijn er mediatoren uit groep 7 en senior mediatoren uit groep 8 aangewezen om te helpen 

bij conflicten. Ook de pedagogisch medewerkers, net als de leerkrachten, worden komende tijd 

geschoold in DVS zodat er meer 1 lijn ontstaat in aanpak van pestgedrag.  

 

Engels 

Een goede methode voor het vak Engels moet nog worden ingekocht, waardoor de lessen Engels 

voor de groepen 5 t/m 8 iets vertraagd start dit schooljaar (na de kerstvakantie). Inmiddels zijn er 2 

presentaties door vertegenwoordigers gegeven en wordt een keuze binnenkort gemaakt. 

 



Jubileumfeest 

De komende periode gaan een aantal ouders uit de KCR, OR en leerkrachten het 25-jarig 

jubileumfeest van het Akkoord voorbereiden dat in de zomer van 2020 moet gaan plaatsvinden. Idee 

is dat er diverse feestelijkheden over meerdere dagen worden gepland. 

 

Nieuwe App 

Binnenkort start een pilot waarin de mogelijkheid wordt bekeken om alle informatie voor ouders te 

bundelen in 1 app. Meer informatie hierover volgt. 

 

Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben of spelen er andere zaken op school die u 

graag met ons wilt bespreken? Wij horen dit graag! Spreek een van de KCR leden aan of stuur een 

mail naar KCR@akkoord-zwijndrecht.nl 

 

 


