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Beste ouder, verzorger,
De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zijn voorbijgevlogen en de voorjaarsvakantie staat voor de
deur. De kinderen hebben inmiddels hun Cito-toetsen achter de rug. De resultaten hiervan heeft u
ontvangen met het rapport. De kinderen zijn er heel trots op en wij natuurlijk op de kinderen!
Kinderkunstdag op De Reiger
Op 27 maart is er in samenwerking met de Culturele Raad Borsele een speciale Kinderkunstdag in het kader
van de Kinderkunstweek. Er komen deze dag zes kunstenaars werken met de kinderen van 2 tot 12 jaar. Er
zijn workshops waarbij ‘Energieke kunst’ de rode draad vormt. Een deel van de kunstwerken wordt ten
toon gesteld bij Kunst op Stoom.
De Culturele Raad Borsele heeft gekozen voor een nieuwe opzet en heeft daarbij besloten dit als eerste te
gaan uitvoeren bij De Reiger, omdat zij al jaren één van de meest enthousiaste scholen is op het gebied van
kunst.
Een nieuwe website
In de nieuwsbrief voor de kerstvakantie werd het al aangekondigd: achter de schermen werken we hard
aan een nieuwe website voor Omnis! Het wordt een eigentijdse en toegankelijke website waar we nog
duidelijker laten zien wat onderwijs en opvang bij onze Omnis Kindcentra inhoudt.
Zodra de nieuwe website online is, brengen we u hiervan op de hoogte zodat u snel een kijkje kunt nemen.
Kom kijken bij Omnis Kindcentrum ‘t Opstapje
Op donderdag 28 maart wordt het vernieuwde
buitenplein van ‘t Opstapje samen met de
dagopvang feestelijk geopend.
U bent van harte uitgenodigd tussen 16.30 uur en
18.30 uur om een kijkje te komen nemen in onze school
en het kinderdagverblijf.
Om 17.00 uur wordt het plein officieel geopend door de
burgemeester.
Verder worden er leuke activiteiten georganiseerd voor u
en uw kind. Er is een fotograaf, er wordt een dans
gepresenteerd samen met de kinderen en de
kunstwerken van de kinderen worden tentoongesteld.
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Staking op vrijdag 15 maart
De vakbonden AOb en FNV roepen leraren in alle sectoren van het onderwijs – van basisonderwijs tot
universiteit - op om vrijdag 15 maart het werk neer te leggen en opnieuw actie te voeren.
De leraren hebben besloten aan de oproep tot actievoeren gehoor te geven. Hierdoor zijn alle
Omnisscholen op vrijdag 15 maart gesloten voor onderwijs.
Wij vragen om uw begrip voor deze staking.

Bezoek studenten van Scalda aan de Reiger
Begin februari kwamen 35 studenten van de opleidingen
Pedagogisch medewerker Kinderopvang en Onderwijsassistent
van Scalda in Goes, samen met hun docenten, op bezoek bij
de Reiger. De studenten hebben namelijk in hun laatste
leerjaar gekozen voor het keuzedeel IKC en Brede school en
wilden graag zien hoe de combinatie van opvang en onderwijs
georganiseerd en vormgegeven wordt binnen een Omnis Kindcentrum.
Via workshops over Talent voor de Toekomst, ICT en
21th Century skills en de inzet van de IPad en Gynzy kregen de studenten inzicht in het onderwijs binnen
Omnis. Daarnaast hebben zij tijdens een uitgebreide rondleiding kunnen zien hoe de professionals van het
onderwijs en van de opvang samen bijdragen aan het groeien van ieder kind in zijn of haar ontwikkeling,
waarbij ieder natuurlijk vanuit zijn of haar eigen expertise werkt.
Studenten en docenten waren onder de indruk van alles wat er binnen Omnis gebeurt. En daar zijn wij
natuurlijk trots op.

Talent voor de Toekomst
We hebben weer een geslaagde reeks workshops van Talent voor de Toekomst achter de rug!
De afgelopen periode is het workshop-aanbod uitgebreid, waarbij we ook vaker de samenwerking met
externe partijen zoeken. Steeds meer kinderen komen hun talenten ontdekken na schooltijd.
U kunt uw kind(eren) nog tot aanstaande zondag 3 maart inschrijven voor de nieuwe reeks workshops van
Talent voor de Toekomst!
Tijdens de studiedag van 18 februari is er op de Reiger, de Linden en de Schakel een succesvolle talentdag
georganiseerd. Het werd een dag vol nieuwe ervaringen, zoals mandoline spelen, bootcamp en zelf
gezonde hapjes maken voor bij de lunch. De kinderen werkten spelenderwijs aan de ontwikkeling van hun
vaardigheden en hebben vooral veel plezier gemaakt samen.
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Nieuws uit de GMR
Op de agenda van de laatste GMR-vergadering stonden de volgende punten:
- Beleidsstukken met betrekking tot didactisch handelen
- Portfolio
- Zicht op ontwikkeling en introductie begeleiden (jonge) nieuwe leerkrachten.
Deze beleidsstukken zijn onderdeel van de missie en visie van Omnis en de GMR wordt hiervan op de
hoogte gebracht.
Voor het vakantierooster voor het volgende schooljaar is het advies om de provincie hierin te volgen, in de
volgende vergadering valt hierover een definitief besluit. Dit heeft onder andere te maken met de extra
vrijdagen voor de vakanties.
Een belangrijk punt voor de volgende vergadering is de bestuursformatie. Volgens de nieuwe cao gaan de
schoolteams binnenkort aan de slag met het werkverdelingsplan, om zo een goed werkbare organisatie
neer te zetten voor het nieuwe schooljaar.
We krijgen dan ook de laatste stand van zaken vanuit de Raad van Toezicht en een overzicht van de
Financiën en de begroting.
Wat betreft de begroting vindt de Minister van Onderwijs dat de (G)MR meer zeggenschap moet krijgen op
de hoofdlijnen van de begroting. Dit heeft te maken met het versterken van de (G)MR om zowel ouders als
leerkrachten hier goed bij te betrekken. Er wordt ingezet om de MR een zo goed mogelijke gesprekspartner
en tegenkracht te laten zijn voor het schoolbestuur. In het Voortgezet Onderwijs geldt dit ook voor de
leerlingen. Het plan wordt verder uitgewerkt en zal per 1 januari 2021 in gaan.
De GMR heeft nog andere rechten, bevoegdheden en plichten. Deze zijn te vinden in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS). Op een aantal zaken is er instemmingsrecht voor zowel de ouderals personeelsgeleding, daarnaast is er het adviesrecht. De lijst met deze rechten staat in artikel 14 van de
eerdergenoemde WMS.
Zijn er vragen of opmerkingen, de ouders en de leerkrachten in de MR van elke school kunnen u te woord
staan. Zij kunnen de nodige informatie verstrekken met betrekking tot MR gerelateerde zaken.
Fijne vakantie en een hartelijke groet,
namens de GMR,
Laura Stroosnijder (voorzitter)

Een hele fijne vakantie gewenst en we zien de kinderen graag 11 maart weer terug op school.
Met vriendelijke groet,
Jozien Borgmeijer
Stan Meulblok

