
 

 

Beste ouder, verzorger, 

Op maandag 14 september heeft u een nieuwsbrief ontvangen met daarbij de beslisbomen wanneer 

uw kind wel of niet naar school kan.  

Zoals aangekondigd brengen wij u hierbij aanvullend op de hoogte van de huidige coronamaatregelen 

binnen onze scholenkoepel en andere belangrijke informatie. 

Uitval van leerkrachten  

Er zijn ouders die ervoor kiezen om hun kind te laten testen bij verkoudheidsklachten. Mocht daaruit 

blijken dat hun zoon/dochter geen corona heeft, dan mag de leerling volgens de beslisboom weer 

naar school. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de leerling de leerkracht besmet met verkoudheid 

waardoor hij/zij zich ook moet laten testen en niet mag werken totdat de testuitslag binnen is.  

Het vinden van vervanging is de afgelopen jaren een steeds groter probleem binnen het onderwijs. 

Helaas kunnen we niet uitsluiten dat we de komende periode onverhoopt groepen thuis moeten 

laten, indien we de vervanging van een leerkracht niet rond krijgen. 

Thuiswerken 
U kunt met de leerkracht van uw kind overleggen wat uw kind thuis kan doen indien uw kind niet ziek 
is, maar bijvoorbeeld wegens een verkoudheid niet naar school kan. Het is niet mogelijk dat uw kind 
standaard de lessen via bijvoorbeeld Zoom kan volgen. We zijn aan het zoeken naar een betere 
oplossing voor het thuiswerken, we houden u hiervan op de hoogte. 
U kunt ervan uitgaan dat we er rekening mee houden dat alle kinderen er dit schooljaar één of 
meerdere perioden niet zijn. We hebben een lang schooljaar dus voldoende tijd om alle lesstof goed 
te behandelen. 
 
Kinderen van ouders met een vitaal beroep 
Verschillende ouders die werkzaam zijn in een vitaal beroep, hebben vragen gesteld over de eerder 
gestuurde beslisboom. We hebben extra informatie ingewonnen en de uitkomst hiervan is dat de 
beslisboom ook geldt voor kinderen van ouders met een vitaal beroep. Dit betekent dat er voor hen 
geen uitzondering wordt gemaakt in de uitkomst van de beslisboom, ook zij blijven thuis indien dit 
nodig is. 
 
Contact met u als ouder 

We merken dat het contact met u als ouder beperkingen heeft vanwege de coronamaatregelen. Een 

informeel gesprekje met de leerkracht tijdens het ophalen van uw kind is momenteel lastig. Terwijl we 

binnen Omnis het contact met u als ouder juist zo belangrijk vinden. 

We zijn daarom op zoek naar een manier om de communicatie met u te vereenvoudigen. Daarnaast 

kunt u altijd bellen of mailen als u behoefte heeft aan contact met uw leerkracht. Er kan dan eventueel 

een aanvullende afspraak gemaakt worden. 
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Per school wordt bekeken hoe er een andere invulling aan de informatieavond gegeven kan worden 

en hoe de ouder-kindgesprekken op een veilige manier door kunnen gaan. Het uitgangspunt hierbij is 

dat dit op een veilige manier gebeurt, maar dat we u toch goed kunnen informeren over de 

ontwikkeling van uw kind. 

Ventilatie in schoolgebouwen 
In de nieuwsbrief vóór de start van het nieuwe schooljaar informeerden we u al kort over de ventilatie 
in de schoolgebouwen. De afgelopen maanden is er veel gesproken over de rol van ventilatie in 
gebouwen bij de verspreiding van het coronavirus. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn 
uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om 
wat betreft de mate van ventilatie in gebouwen, af te wijken van eisen waaraan scholen nu al moeten 
voldoen. 

Als schoolbestuur hebben wij de oproep gekregen van het Landelijk coördinatieteam ventilatie op 
scholen (LCVS) om de kwaliteit van de voorzieningen voor luchtverversing op onze scholen in beeld te 
brengen. 
Hierbij heeft Omnis aangegeven dat al onze scholen van vóór het bouwbesluit van 2012 zijn. Onze 
jongste school is gebouwd 2006 en de oudste in 1913. De scholen moeten voldoen aan de eis van 
voldoende luchtkwaliteit, namelijk minder dan 1200 ppm CO2 concentratie. We hebben dit afgelopen 
weken middels steekproeven op alle zes de scholen onderzocht. Het blijkt dat we nergens hogere 
waarden dan 800 ppm CO2 hebben geregistreerd, er wordt goed geventileerd.  

Uw hulp wordt gevraagd 

Heeft u zin en tijd om dit schooljaar te komen helpen in uw kindcentrum, dan stellen wij dat natuurlijk 

erg op prijs. We zijn altijd erg blij met de hulp die we krijgen van ouders/verzorgers, tantes en ooms en 

opa’s en oma’s. Denk hierbij aan extra hulp bij het luizen pluizen, het onderhoud van de buitenruimte 

van het kindcentrum of hulp bij de extra schoonmaak van kranen en deurklinken die noodzakelijk is 

vanwege de corona-maatregelen. Uiteraard mag u enkel het schoolgebouw betreden indien u 

klachtenvrij bent en een afspraak heeft. Stuur een mail naar uw schoolcoördinator indien u hiertoe 

bereid bent. 

 

Voorstelrondje 
Hierbij stellen we graag de medewerkers aan u voor die nieuw gestart zijn bij Omnis of dit schooljaar 
op een andere school werken. 

 
Manuel Colsen 
Mijn naam is Manuel Colsen. Ik ben 42 jaar en ik woon in Groede. Ik ben de 
nieuwe leerkracht in groep 6-7-8 van Omnis Kindcentrum De Schakel. Ruim 15 
jaar heb ik ervaring opgedaan als leerkracht, remedial teacher en intern 
begeleider. Ik heb heel veel zin om samen met de leerlingen, de ouders en met 
de collega’s het onderwijs vorm en inhoud te geven. 



 

 

 
Chantal Brandt 
Ik ben Chantal Brandt en sinds februari 2020 ben ik werkzaam in groep 7-8 op 
De Linden in 's-Gravenpolder. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Nieuwdorp. Ik heb 
enkele jaren in België gestudeerd, eerst voor kleuterjuf en daarna voor 
basisschooljuf. Daarnaast heb ik ook een jaartje gewerkt als juf in België. Toch 
begon het te kriebelen om weer terug te komen naar Zeeland. In mijn vrije tijd 
knutsel ik graag en doe ik leuke dingen met vrienden of familie. 
 
 

 
Joey Fackler 
Mijn naam is Joey Fackler en ik woon in Heinkenszand. Op dit moment sta ik 
twee dagen van de week voor groep 3-4 van Omnis Kindcentrum De Reiger in 
Heinkenszand. Dit is mijn Leraar In Opleiding-stage, dus na dit schooljaar ben 
ik klaar om het echte onderwijsleven in te duiken.  
Alle leerlingen kennen mij van de muzieklessen die ik geef voor mijn minor. 
Mijn hobby’s zijn gitaarspelen en wandelen. 
 
 
 

 
Vragen en meer informatie 
Wanneer zaken wijzigen die voor u, uw kind en uw familie van belang zijn, proberen we dat zo spoedig 
mogelijk en zo zorgvuldig mogelijk te communiceren. We volgen altijd de adviezen van de 
Rijksoverheid, het RIVM, de GGD en het protocol Basisonderwijs om samen de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. We hopen hierbij opnieuw op uw begrip en medewerking. 
 
 
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande informatie, neem dan contact op met uw 
schoolcoördinator. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jozien Borgmeijer en Stan Meulblok 
Directie Omnis 
 
 
Dit is informatie zoals deze bekend was op donderdag 17 september. Houd er rekening mee dat deze 
informatie kan veranderen. Indien er veranderingen zijn, dan brengen we u daarvan uiteraard op de 
hoogte. 
 


