
 

 
  

Beste ouder, verzorger, 
 
De afgelopen dagen waren een bijzondere afsluiting van een bijzonder jaar. Onverwachts was daar 
het nieuws dat alle scholen hun deuren moesten sluiten. We hebben u dinsdag al geïnformeerd over 
de sluiting, de noodopvang en het onderwijs op afstand na de kerstvakantie. In deze nieuwsbrief 
blikken we terug op 2020 en kijken we vooruit naar de toekomst. 
 
De steeds veranderende maatregelen hebben het afgelopen jaar veel van ons team en van u als 
ouder gevraagd. We hebben het al eerder gezegd, maar we willen u nogmaals bedanken voor uw 
begrip en uw medewerking in deze bijzondere tijd. ‘Samen’ is één van de kernwaarden van Omnis en 
samen hebben we er voor gezorgd dat we veilig en goed onderwijs bieden aan uw kind. Daar zijn wij 
dankbaar voor. 
We wensen u fijne feestdagen en een goede kerstvakantie! 
 
Jozien Borgmeijer neemt afscheid bij Omnis 
Per 1 januari 2021 neemt Jozien Borgmeijer afscheid van Omnis. Zij gaat aan de slag als teamleider bij 
Scalda. Namens alle collega’s willen we Jozien bedanken voor haar inzet en enthousiasme de 
afgelopen jaren en we wensen haar veel succes voor de toekomst. 
Saskia Delies volgt Jozien op als directeur bij Omnis. Saskia is jarenlang werkzaam geweest als 
regiomanager bij Kibeo en daardoor bij sommige van u wellicht een bekend gezicht. Saskia heeft de 
opleiding tot schoolleider afgerond en we zijn blij dat we in haar een goede opvolger hebben 
gevonden. We wensen haar veel succes. In de volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.  
 
Corona-scenario’s 
Tijdens de studiedag van 10 november hebben de leerkrachten voorbereidingen getroffen met 
betrekking tot de corona-maatregelen. Hierbij zijn verschillende situaties doorgenomen die zich 
kunnen voordoen en voor elke situatie werd een scenario uitgewerkt. Elk scenario heeft een kleur 
gekregen en past bij een bepaalde situatie die door de besmetting met Covid-19 kan ontstaan. 
Eind november heeft u van de leerkracht via de mail of WhatsApp een ‘koelkastposter’ met 
uitgewerkte scenario’s ontvangen. Mede dankzij de studiedag konden we u dinsdag al informeren 
hoe we het onderwijs op afstand tijdens de sluiting van de scholen gaan vormgeven. 
 
Aangepaste beslisboom kinderen naar kinderopvang/school 
Eerder deelden we met u een beslisboom die u kunt gebruiken om te bepalen of uw kind naar school 
of de opvang kan. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast wegens nieuwe adviezen of 
richtlijnen. Op deze website vindt u altijd de meest actuele versie van de beslisboom. 
 
Cito M-toetsen 
In week 3 en 4 worden weer de Cito midden toetsen afgenomen. Er zijn toetsen voor spelling, 
rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. 
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Vanuit de GMR 
Wat gaat de tijd vlug, inmiddels heeft de GMR haar laatste vergadering van dit toch wel bijzondere, 
jaar achter de rug. We hebben veel digitaal vergaderd en extra bijeenkomsten gehad. De regels en 
afspraken rondom het coronavirus zijn hierbij elke keer besproken. 
Op dit moment is er veel aandacht voor de ventilatie van de scholen. Gelukkig is deze bij Omnis goed 
op orde. 
 
We hebben ook de vrijwillige ouderbijdrage besproken. Landelijk is hier veel discussie over. Is het tijd 
om deze niet meer te innen of juist wel, om zo ouders zich betrokken te laten voelen bij de 
schoolactiviteiten. De oudergeleding heeft hier instemming op. De discussie wordt in de volgende 
vergadering voortgezet. 
 
Het vakantierooster 2021-2022 is besproken en hierbij wordt het advies gevolgd van de provincie en 
de Overleggroep Lokaal Onderwijsbeleid Borsele (OLOB). Het definitieve vakantierooster wordt 
binnenkort met u gedeeld. 
 
De planning van de formatie met het verdere proces is besproken. De financiële rapportage is kort 
toegelicht evenals het jaarplan. Hiervan konden een aantal zaken worden afgevinkt. Over de 
voortgang van het Omnis Kindcentrum zijn we verder bijgepraat door Saskia Delies. 
Verder heeft de GMR ingestemd met de beleidsstukken over seksuele intimidatie en waar mogelijk 
de veiligheid rondom het vervoer geëvalueerd. 
 
In de volgende vergadering hebben we het over Zeggenschap-Medezeggenschap, met het opnieuw 
vaststellen/aanpassen van de statuten. 
 
Tot slot hebben we in deze laatste vergadering afscheid genomen van een aantal mensen, waaronder 
ons directielid Jozien. We zeggen haar hartelijke dank voor alle informatie die ze met ons heeft 
gedeeld in de GMR en wensen haar uiteraard veel succes in haar nieuwe baan. Dit laatste geldt ook 
voor Gerdien en Carolien, die ons als GMR jarenlang hebben ondersteund. 
 
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 26 januari. Heeft u vragen over (G)MR zaken dan kunt 
u terecht bij de Ouder- en Personeelsgeleding van uw school. 
 
Dan rest ons u en uw familie alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen met een Engelse quote: 
    A year in which you cherish 
    The past year’s memories 
    And live your life each new day 
    Full of bright expectencies 
 
Een hartelijke groet vanuit de Omnis GMR, 
Laura Stroosnijder (voorzitter) 



 

 
  

Omnis in het nieuws 
Als u de Bevelander of de Bode ontvangt, dan ziet u hierin 
regelmatig berichten van Omnis staan. Zo stond er onlangs een 
artikel in over het project Bekende Zeeuwen van Omnis 
Kindcentrum de Linden. 
Helpt u Bekende Zeeuwen van de leerlingen van de Linden te 
maken door deze videoclip te bekijken en te delen. 
 
 

Daarnaast stond er in de 
Bode ook een mooi artikel 
over bewegend leren en het belang van buiten zijn op Omnis 
Kindcentrum Franck van Borssele. De artikelen laten goed zien 
wat een uitdagend en gevarieerd onderwijs we aanbieden op 
onze kindcentra. 
 
 
 
 

 
 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en we zien jullie graag op 4 januari terug via Zoom. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stan Meulblok, Jozien Borgmeijer en Saskia Delies 
Directie Omnis 
 

https://youtu.be/0GG29hj2psU

