
 
Achterbanverslag KCR het Akkoord 12-03-2019 

 
Hierbij ontvangt u het achterbanverslag van de KCR vergadering van 12 maart 2019. Namens de 
directie van school was Pieter van Keulen aanwezig. Angelique Sloof was afwezig in verband met 
vakantie, Karin Valk was verhinderd en ook Jeroen Bakx was verhinderd.  
 
Rooster van aftreden 
Christian zal de KCR na twee periodes van drie jaar in 2019 verlaten. Voor vervanging zal onder de 
leerkrachten gevraagd worden wie de plek van Christian in de KCR wil overnemen. Chella heeft 
aangegeven nogmaals een periode van drie jaar in de KCR te willen blijven.  
 
Definitief inspectierapport kinderopvang 
Het inspectierapport kinderopvang is de vorige KCR vergadering besproken en wordt nu goed 
gekeurd door de KCR.  
 
Plein en patio 
Pieter geeft een toelichting op de plannen voor herinrichting van het plein en de patio, hiervoor is 
inmiddels een offerte ontvangen. Er zullen bij nog een aantal partijen offertes opgevraagd worden, 
voordat een definitieve beslissing wordt genomen. Anderzijds wordt in kaart gebracht welke fondsen 
en subsidies beschikbaar zijn voor dit project.  Op dit moment is de planning dat het nieuwe plein in 
de zomervakantie van het huidige schooljaar gerealiseerd kan worden.  
 
Planning studie- en calamiteitendagen 2019/2020 
De KCR vraagt of bij het plannen van de studiedagen voor het schooljaar 2019/2020 rekening kan 
worden gehouden met de aanbevelingen van de KCR. In de volgende vergadering van de KCR zal het 
jaarrooster besproken worden, waarbij ook de studie- en calamiteitendagen worden besproken.  
 
Datum eindrapport 
Verzocht wordt of het eindrapport eerder kan worden meegegeven, zodat er voor ouders nog de 
mogelijkheid is om het rapport te bespreken met de leerkracht voor de zomervakantie. Pieter geeft 
aan dit in het teamoverleg te zullen bespreken.  
 
Aanmeldingen / omvang kleutergroepen 
De grootte van de kleutergroepen wordt besproken. Pieter geeft aan dat van een 3e kleutergroep op 
dit moment geen sprake is gezien het aantal aanmeldingen dat er nu is tot het eind van schooljaar 
2018/2019.  
 
Informatievoorziening rondom kleuters 
Er zijn wat vragen rondom het feit dat de kleuters geen rapport mee meekrijgen. Vanuit de ouders 
lijkt er wel behoefte te zijn aan meer informatie, buiten de twee 10-minutengesprekjes. Pieter zal 
bespreken in de teamvergadering op welke manier dit kan worden vorm gegeven.  

Kwaliteitsmeting zelfevaluatie 
Op 12 maart heeft een kwaliteitsmeting zelfevaluatie (intern inspectie onderzoek, 
uitgevoerd door PIT) plaats gevonden. De aandachtspunten die hieruit naar voren zijn 
gekomen zullen worden geëvalueerd en de uitkomsten hiervan zullen de volgende KCR 
vergadering 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 KCR-leden aan 

of stuur een mail naar kcr@akkoord-zwijndrecht.nl. 


