
 
Achterbanverslag KCR het Akkoord 20-03-2018 

 
Onderstaand treft u inmiddels het vierde achterbanverslag van schooljaar 2017 – 2018. Bij de 
vergadering was Pieter van Keulen aanwezig namens de directie van de school. Daarnaast was 
Annemarie De Graaf aanwezig namens de PIT raad. Zij is in de PIT raad aangesteld als contactpersoon 
voor Het Akkoord met het voornaamste doel de communicatie tussen (de KCR van) Het Akkoord en 
de PIT raad te verbeteren. In deze vergadering zal zij de taken van de PIT raad nader toe te lichten.  
 
Ouderevenement 
In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd is, heeft de KCR helaas moeten besluiten het 
ouderevenement uit te stellen naar schooljaar 2018 – 2019 in verband met de (beperkte) bezetting 
van de KCR op dit moment.   
 
KC Raad en bezetting KC raad 
Zoals u wellicht bekend, is met het werken aan één kindcentrum besloten ook de MR om te vormen 
naar één raad voor het gehele kindcentrum (KCR). Hiervoor wordt op dit moment nog gezocht naar 
vertegenwoordiging door een medewerker en een ouder vanuit de kinderopvang.  
Op basis van het rooster van aftreden zal Mariët de MR in juli 2018 verlaten, daarnaast is met het 
vertrek van Geraldine ruimte voor nog een leerkracht in de KCR. Onder de leerkrachten is gevraagd 
wie deze plekken in zou willen vullen.  
 
Formatie 2018 – 2019 
Pieter van Keulen geeft een toelichting op de huidige stand van zaken betreffende de formatie 2018 
– 2019. Dit is een vrij ingewikkelde puzzel, rekening houdend met het aantal aanmeldingen, maar 
uiteraard ook met de beschikbare middelen, leerkrachten, aantal zorgleerlingen per groep 
enzovoorts. Naar verwachting zal er eind mei een plan voorgelegd worden aan de KCR waarin de 
formatie 2018 – 2019 nader wordt toegelicht. 
 
Inplannen vrije dagen  
De KCR heeft een verzoek ingediend voor het inplannen van studiedagen in schooljaar 2018 – 2019. 
Dit betreffen voornamelijk dagen aansluitend op reeds geplande vakanties of dagen volgend op 
feestdagen.   
 
Decharge jaarrekening OR  
De jaarrekening van de OR wordt besproken en er wordt decharge verleend. Door Pieter van Keulen 
is al met de OR gesproken over de in de jaarrekening opgenomen reserves en hoe deze zullen 
worden besteed.  
 
Begroting OR 
De begroting van de OR is nog niet beschikbaar. Zodra deze stukken voorhanden zijn zullen ze in de 
KCR worden besproken.  
 
Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben of mochten er andere zaken spelen in de 
school die u graag met ons wil bespreken, dan horen wij dit graag! Spreek een van de MR-leden aan 
of stuur een mail naar mr@akkoord-zwijndrecht.nl.   


