
Achterbanverslag KCR Het Akkoord 17 januari 2022 

 
Hierbij ontvangt u het achterbanverslag van de KCR vergadering van 17 januari 2022. Namens de 
directie van het Kindcentrum is Arco Tempelaar bij de vergadering aanwezig. Namens de kinderopvang 
konden helaas geen collega’s aanwezig zijn bij het KCR overleg.  
 

Voortgang Kind Centrum 

Met betrekking tot de omvorming van het onderwijs en de kinderopvang tot één Kind Centrum lopen 
eind 2022 de vanuit PIT gestelde doelen af. Besproken wordt hoe ver Het Akkoord is met de 
ontwikkeling van het Kind Centrum. Hoewel nog niet alle doelen zijn bereikt, is het wel gelukt om een 
stevig fundament neer te zetten. De komende jaren zal hierop doorontwikkeld worden.  

 

Leerlingenaantal 

Na de forse uitstroom in schooljaar 2020-2021 (twee groepen 8), groeit het leerlingenaantal van Het 
Akkoord gestaag door. Het aantal aanmeldingen groeit onder andere door het actieve beleid op social 
media, maar ook door het neerzetten van Het Akkoord als school waar beweging centraal staat.  
 
Week van de medezeggenschap 

De week van de medezeggenschap (in maart) wordt besproken. Toos, Hubrecht en Chella zullen een 
voorstel doen voor de mogelijkheden om meer bekendheid te geven aan de werkzaamheden van de 
kindcentrumraad.  

 
Pilot communicatie naar ouders 

Lesley geeft uitleg over een pilot in groep 7 waarin verschillende ouder-communicatie apps worden 
getest. De betreffende apps moeten de communicatie tussen leerkracht en ouder makkelijker maken en 
het mogelijk maken om één lijn aan te houden voor alle leerkrachten en alle groepen binnen Het 
Akkoord. Zodra de resultaten van de test bekend zijn zal Lesley ons verder op de hoogte brengen. 
 
Cito-toetsen en rapporten 

Besproken wordt dat de CITO-toetsen zijn gestart en dat eind februari de rapportgesprekken worden 
gepland. Doordat in sommige groepen uitval is geweest als gevolg van Corona, zal in deze groepen 
eerst worden gewerkt aan de rust in de groep voordat de CITO toetsen zullen worden afgenomen.  
 
Beeldscherm gebruik  

Gevraagd wordt hoeveel er per dag gebruik wordt gemaakt van een beeldscherm in het onderwijs. Arco 
geeft aan dat Het Akkoord een 60/40 beleid hanteert. Hierbij is 60% online, onder andere rekenen, 
korte opdrachten etc. en 40% offline. Maar omdat online gecombineerd wordt met uitleg van de 
leerkracht, klassikaal behandelen van opdrachten etc is dit vrijwel nooit aaneengesloten 
beeldschermtijd.  
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