December 2019

Beste ouder, verzorger,
2019 loopt ten einde, de kerstvakantie staat weer voor de deur als afsluiting van een drukke periode.
We hopen dat jullie allemaal genieten van de feestdagen en een goede vakantie hebben, met veel plezier en
misschien vooral lekker veel rust. Geniet ervan!

De middenbouw van de Meidoorn wint een prijs
De middenbouw van de Meidoorn heeft meegedaan aan een prijsvraag
van YESC over duurzaamheid. Ze hebben een prentenboek gemaakt over
de herkomst van voedsel en over hoe belangrijk het is om lokale
producten te kiezen die in het seizoen zijn. Daar is weer een filmpje van
gemaakt en ingezonden. Ze hebben de tweede prijs gewonnen. Een
geldbedrag van €250,-Op 12 december was de uitreiking en daar zat een leuk programma aan
vast. Zo was er een leuke lunchworkshop, diverse energiespelletjes en het
theater Mad Science.
Via deze site kunt u meer over de prijsvraag en YESC lezen.
https://www.yesc.nl/yesc.html

Mogelijke stakingsdagen
Zoals u via de media heeft kunnen vernemen, hebben de vakbonden hun leden opgeroepen tot een landelijke
staking van twee dagen op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Ondanks dat er een nieuwe CAO is afgesproken.
Graag willen we dit al onder uw aandacht brengen, zodat u hier al enigszins rekening mee kan houden,
mochten de leerkrachten aan deze oproep gehoor geven. Indien de leerkrachten van uw kindcentrum gaan
staken, dan wordt u hierover later geïnformeerd.

Ondersteuningsplanraad (OPR)
Het samenwerkingsverband Kind op 1 organiseert passend onderwijs voor de basisscholen in de
Oosterschelderegio en Walcheren. De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad
binnen het samenwerkingsverband.
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de OPR en SWV Kind op 1 met nieuws over actuele zaken en de leden
van de OPR stellen zich aan u voor.

Schoolreis/schoolkamp
De bijdragen voor schoolreis en schoolkamp zijn vrijwillig. Mocht het kunnen of willen betalen voor u een issue
zijn, dan gaan we hier graag over in gesprek. Stichting Leergeld Oosterschelderegio kan u ook helpen wanneer
u financiële ondersteuning zou kunnen gebruiken.
Kijk voor meer informatie op https://www.leergeld.nl/oosterschelderegio/

Nieuws vanuit de GMR
Afgelopen week hebben we weer overleg gehad. Een groot aantal beleidsstukken zoals grensoverschrijdend
gedrag, het leerlingenstatuut, didactisch handelen, veiligheid leerlingen, kwaliteitsstelsel, managementstatuut
en Omnis in control zijn behandeld en voorzien van aanvullende suggesties en verbeteringen. Flink wat
leeswerk, maar erg interessant.
Verder zijn we bijgepraat over de financiën, onder andere de vrijwillige ouderbijdrage en de formatie.
Het bestuursinspectiebezoek, met goede en hartverwarmende bevindingen, is nader toegelicht. Ook de GMR
vormt onderdeel van dit bezoek. Met een afvaardiging (1 ouder en 1 personeelslid) is gesproken over hoe wij
de GMR vormgeven. Hoe is de communicatie naar het bestuur toe, contacten met de Raad van Toezicht,
vergaderingen enzovoort. Het was een prettig en open gesprek, met oprechte belangstelling voor het werk van
de GMR.
Het vakantierooster is door verschillende instanties waaronder de Provincie, besproken en laat weinig ruimte
toe om deze te veranderen. Wel heeft de GMR een aantal suggesties gegeven over de vrije dagen, die nog
ingepland moeten worden.
Tijdens de laatste bijeenkomst, hebben we een nieuw GMR lid mogen begroeten. Mevr. Janine Krijger zal
samen dhr. Erwin Wondergem de oudergeleding van OKC de Meidoorn vertegenwoordigen. Welkom Janine.
Verder is er het project Versterking Medezeggenschap. Dit is een initiatief van alle bij medezeggenschap
betrokken onderwijsorganisaties, waaronder bijvoorbeeld de PO-raad. Het project richt zich op
medezeggenschapsraden en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook worden er
handreikingen gegeven over onder andere communicatie, niet alleen tussen bestuur en GMR, maar ook tussen
MR en GMR, en hoe deze te bevorderen. Deze tips en suggesties zijn vooral bedoeld hoe je hier vorm en
inhoud aan kan geven. Omdat besluiten die in een GMR genomen worden, vaak effect hebben op het handelen
in de MR-en is een goede communicatie belangrijk.
Met onderstaande quote is de laatste vergadering van 2019 afgesloten:
Alle lichtpuntjes groot en klein,
moeten vast en zeker voor iedereen aangestoken zijn.
Vanuit de Omnis GMR wordt u alle goeds toegewenst voor het komende jaar.
Laura Stroosnijder
(voorzitter)

Met vriendelijke groet,
Stan Meulblok en Jozien Borgmeijer

