December 2018
Beste ouder, verzorger,
2018 loopt ten einde en de kerstvakantie staat voor de deur als afsluiting van een drukke periode.
We wensen u fijne feestdagen en we hopen u in het nieuwe jaar snel weer te ontmoeten.
Vooruitblik 2019
In 2019 blijft persoonlijke aandacht voor uw kind en het creëren van een fijne sfeer waarin uw kind zich
samen met andere kinderen kan ontwikkelen belangrijk. Uw kindcentrum is een plek waar kinderen van en
met elkaar leren, waar ze steeds op hun eigen niveau uitgedaagd worden in hun ontwikkeling doordat ze
gezien worden door de professionals. Samen wijzer, daar blijven we met elkaar voor gaan.
In 2019 krijgt uw kind dankzij interessante en uitdagende workshops nog meer kansen om zijn of haar
talenten te ontdekken. Ook gaan we in 2019 werken aan een nieuwe website voor omnisscholen.nl. Heeft u
nog ideeën of tips waar we voor onze nieuwe website zeker aan moeten denken? Dan kunt u deze doormailen
naar info@omnisscholen.nl.
Zeeuwse onderwijsprijs
Op woensdag 14 november werd de Onderwijsprijs Zeeland uitgereikt in Middelburg. Omnis Kindcentrum De
Meidoorn mocht deze prijs mee naar huis nemen en vertegenwoordigt Zeeland bij de finale van de Nationale
Onderwijsprijs, in maart 2019.
Naast De Meidoorn was ook De Reiger genomineerd in de categorie primair onderwijs. De Reiger heeft de
tweede prijs gewonnen.
Het winnen van zowel de eerste als de tweede prijs is een prestatie waar we ontzettend trots op zijn!

Oudertevredenheidsmeting
In oktober hebben wij u gevraagd een online vragenlijst in te vullen. De resultaten van deze vragenlijst
worden onder andere gebruikt bij het tot stand kommen van het nieuwe schoolplan 2019-2023. Ook worden
de resultaten van de vragenlijst besproken in de GMR. Wij willen u bedanken voor uw medewerking aan deze
vragenlijst.

December 2018

Nieuws vanuit de GMR
Het eerste deel van dit schooljaar zijn we een aantal keer samengekomen in de nieuwe samenstelling.
Er is een goede mix van nieuwe leden en leden die al wat langer meedraaien. Tijdens de laatste vergadering
begin december stonden onder andere de volgende zaken op de agenda: financiën, formatie, evaluatie
taakverdeling directie, jaarplan en het concept schoolplan voor 2019-2023, samenwerking GMR/bestuur.
Wat de financiën betreft was er het overzicht van het 3e kwartaal, overzicht Ouderraadsgelden en een stukje
begroting voor 2019. Voor dit punt was Carolien de Kock aanwezig om ons van de nodige informatie te
voorzien. De meeste Ouderraden hebben een bestemming uitgekozen voor de reserves die opgebouwd zijn.
Voor de formatie is er een schema opgesteld, wanneer er welke informatie beschikbaar is. Daarnaast geeft de
nieuwe cao ook meer ruimte voor zeggenschap over het werkverdelingsplan. De leiding van de school komt
in overleg met het team met een werkverdelingsplan. Hierin staan dan alle voorkomende werkzaamheden. De
MR toetst of de procedure goed doorlopen is en of er voldoende draagvlak voor het plan is.
De uitkomsten van de verschillende onderzoeken/evaluaties onder ouders, medewerkers, directie zijn
afgerond en de uitkomsten worden de komende tijd waar mogelijk zoveel mogelijk toegepast en uitgevoerd.
Het jaarplan kan niet los gezien worden van het opstellen van het schoolplan voor de komende periode
2019-2023, aangezien het huidig schoolplan het komend schooljaar af gaat lopen. In het nieuwe plan
worden alle wettelijke veranderingen verwerkt. De komende vergaderingen komt dit regelmatig terug en zal
uiteindelijk ter instemming worden voorgelegd aan de GMR.
Het vakantierooster voor het volgend schooljaar wordt, conform de afspraken, zo snel mogelijk beschikbaar
gesteld. Naast de door het Ministerie vastgestelde vakanties, is er ook nog een advies vanuit de Provincie. De
GMR heeft hierbij een adviesrecht.
In de eerste helft van 2019, gaat de (G)MR samen met het bestuur een aantal cursussen volgen, om op deze
manier zo goed mogelijk invulling te geven aan de veranderende MR-werkzaamheden. Een uitnodiging om
deze bij te wonen wordt aan alle MR leden van de 6 scholen gestuurd.
Heeft u vragen over bovenstaande of andere MR gerelateerde onderwerpen, dan kunt u terecht bij de ouderen/of personeelsgeleding van de school. De volgende GMR-vergadering staat gepland op dinsdag 22 januari.
Vanuit de Omnis GMR een hartelijke kerstgroet en alle goeds, gezondheid en gelukgewenst voor 2019.
Laura Stroosnijder
(voorzitter)

Wij wensen u een fijne kerstvakantie!
Elly Brand,
Stan Meulblok en Jozien Borgmeijer

