
Achterbanverslag KCR Het Akkoord 16 mei 2022 

Hierbij ontvangt u het achterbanverslag van de KCR vergadering van 16 mei 2022. Namens de 

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

kinderopvang is Charlotte voor het eerst aanwezig.   

 
Mandaat volmachten 2022-2023 

De KCR besluit de mandaatvolmacht te continueren. Marielle en Chella ondertekenen de volmacht 

als voorzitters, daarnaast moeten deze volmachten getekend worden namens 2 ouders vanuit de 

kinderopvang en 2 ouders vanuit onderwijs. 

 

OR begroting en budgettering 

De begroting van de OR wordt besproken. De KCR heeft deze begroting samen met de OR 

beoordeeld en er zijn waar nodig aanpassingen gemaakt. De KCR gaat akkoord met deze begroting.  

Er wordt kort gesproken over de toekomst van budgetten en verhoging van de ouderbijdrage en 

bijdrage schoolreis, wat in schooljaar 2022-2023 naar verwachting wel zal moeten plaats vinden.  

 
Jaarplanning 2022-2023 

De jaarplanning 2022-2023 wordt besproken en goedgekeurd door de KCR.  

 
Studiedag 7 juni 

Arco geeft een toelichting op de aanstaande studiedag. Deze zal volledig gaan over de visie op het 

onderwijs en de ontwikkelingen in het onderwijs.  

 

Sociale Veiligheidsmonitor 
De uitkomst van de sociale veiligheidsmonitor is bekend en wordt besproken. De uitkomst is lager 

dan voorgaande jaren, maar benadrukt wordt dat dit een momentopname is. Een belangrijk punt 

blijft de uitleg en interpretatie van de vragen van te voren door de leerkracht aan de leerlingen. 

Omdat de uitkomst van de sociale veiligheidsmonitor dit jaar op sommige punten iets lager uit lijkt te 

komen dan voorgaande jaren, is dit wel een aandachtspunt voor volgend jaar.  

 

Rooster van aftreden en bezetting van KCR 

Marielle geeft aan volgend jaar te willen stoppen met de KCR. Er zal in schooljaar 2022-2023 onder 

de ouders geworven moeten worden naar nieuwe leden voor de KCR. Joost zal de rol als voorzitter 

overnemen van Marielle en vanaf schooljaar 2022-2023 samen met Chella het voorzitterschap van de 

KCR op zich nemen.    

 
Dreumes in beweging 

Arco heeft aan de Het Akkoord een subsidie toegekend heeft gekregen voor ‘Dreumes in beweging’. 
Charlotte zal dit project op zich nemen, zodat vanaf schooljaar 2022-2023 kinderen als vanaf hele 

jonge leeftijd welkom zijn om op Het Akkoord te komen bewegen.  

 

Avondvierdaagse 

Gevraagd wordt waarom Het Akkoord niet mee doet aan de Avondvierdaagse in Zwijndrecht. Arco 

geeft aan dat dit een combinatie van factoren is; veel sportverenigingen in Zwijndrecht lopen mee, 

waardoor lang niet alle leerlingen met school mee lopen, het is voor de leerkrachten best wel een 

belastend project en de hoeveelheid snoep en cadeaus die uitgedeeld worden past niet bij de visie 

van Het Akkoord. 
 


