
Achterbanverslag KCR Het Akkoord 15 november 2021 

 

Hierbij ontvangt u het achterbanverslag van de KCR vergadering van 15 november 2021. Namens de 

directie van het Kindcentrum is Arco Tempelaar bij de vergadering aanwezig.  

 

Kennismakingsgesprekken 

In schooljaar 2021-2022 is gestart met het voeren van kennismakingsgesprekken tussen leerkracht, 

ouder en kind. Dit is als positief ervaren door zowel de ouders als de leerkrachten, aan het einde van 

het schooljaar zal geëvalueerd worden of hiermee zal worden door gegaan.  

 

Corona  

Besproken wordt dat het aantal corona besmettingen toenemen. Aangegeven wordt dat het Akkoord de 

richtlijnen vanuit de overheid zal volgen.   

 

Nieuwe leerkracht 

Besproken wordt dat per januari 2022 een nieuwe leerkracht zal starten voor groep 3, juf Mandy. Ook 

in de kinderopvang zullen 2 nieuwe collega’s starten. Gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt is 

het ontzettend positief dat het toch gelukt is om nieuwe collega’s aan te trekken.  

 

Kwaliteit van het onderwijs 

Door met name het enorme tekort aan leerkrachten gecombineerd met een groot aantal andere 

ontwikkelingen waar het onderwijs mee te maken heeft, is het op dit moment een uitdaging om de 

kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Besproken wordt welke factoren mee spelen, waar door 

Het Akkoord wel invloed op kan worden uitgeoefend en waar niet en wat eventuele oplossingsrichtingen 

voor de toekomst zijn waar aan kan worden gedacht.  

 

Begroting Ouderraad 

De begroting van ouderraad wordt besproken. Voor dit jaar is het budget gelijk gehouden aan 

voorgaande jaren, maar dit zal waarschijnlijk volgend jaar niet mogelijk zijn. Marielle Postma zal samen 

met de Ouderraad nogmaals naar de begroting kijken voordat deze door de KCR kan worden goed 

gekeurd.  

 

Kerst 

De viering van het Kerstfeest wordt besproken en omdat onzeker is welke Corona maatregelen gelden 

rondom de Kerstdagen, worden diverse varianten besproken. Besloten wordt dit punt aan te houden 

totdat duidelijk is welke Corona maatregelen van toepassing zullen zijn.  

 

Deurbeleid 

Gevraagd wordt of het mogelijk is de buitendeur te sluiten tijdens BSO uren, nu het ’s middags/’s 
avonds vroeger donker is en er geen leerlingen, leerkrachten of PM-ers op het plein zijn.  

 

 

 

 

 

 


