
Achterbanverslag KCR Het Akkoord 28 juni 2021 

Hierbij ontvangt u het achterbanverslag van de KCR vergadering van 28 juni 2021. Namens de 

directie van het kindcentrum is Arco Tempelaar bij de vergadering aanwezig. Zowel Hubert Eversdijk 

als Astrid Honcoop zijn aanwezig bij de vergadering, omdat zij eventueel volgend jaar willen 

aansluiten bij de KCR. Namens de leerkrachten is Lesley Huysing voor het eerst aanwezig omdat zij 

volgend jaar in de KCR zal plaats nemen.  

Jeroen Bakx en Karin Valk zijn beide voor de laatste keer aanwezig, omdat zij met ingang van 

schooljaar 2021-2022 geen onderdeel meer zullen uitmaken van de KCR.  

Groepsindeling en jaarplanning 2021-2022  

De groepsindeling en de jaarplanning 2021-2022 worden kort toegelicht door Arco. Open punt is de 

vervanging van juf Petra in groep 1. De KICR stemt in met de groepsindeling en de jaarplanning.  

NPO gelden 

In de vorige vergadering is al besproken wat de mogelijkheden zijn om de extra gelden in te zetten. 

Inmiddels is dit besproken met het team en is het meest behoefte aan extra ondersteuning in de 

groepen. Vanaf start van het nieuwe schooljaar zullen de diverse groepen extra ondersteuning 

krijgen op voornamelijk rekenen en taal, maar ook op het gebied van sociaal emotionele 

ontwikkeling en motorische ontwikkeling. De KCR stemt in met het Plan NPO 2021. 

Gesprekkencyclus en communicatie  

Besproken wordt of het een optie is om de gesprekcyclus vanaf start volgend schooljaar te wijzigen 

door te beginnen met een kennismakingsgesprek. Het gesprek na de herfstvakantie wordt dan een 

gesprek dat alleen op verzoek van de ouder en/of leerkracht plaats vindt. Aan de rapportgesprekken 

in februari verandert niets.  

Aangegeven wordt dat de communicatie vanuit de groep in sommige gevallen gemist wordt sinds de 

groepsnieuwsbrief is komen te vervallen.  Het kindcentrum werkt aan een communicatieplan, waarin 

ook de communicatie naar de ouders is opgenomen. Arco geeft aan dat hij dit nog wel zal opnemen 

met het team.  

Verbouwing BSO 

In de zomermaand zal de BSO flink worden verbouwd, helaas lukt het niet om alles voor start nieuwe 

schooljaar afgerond te hebben, maar de BSO kan wel start schooljaar open.   

 

 


