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Beste ouder, verzorger,
De zomervakantie staat voor de deur. We kijken terug op een geslaagd schooljaar. Wij wensen u een fijne
vakantie en zien iedereen graag op 19 augustus terug op school.

Touchscreens
Op alle scholen zijn net voor de vakantie één of meerdere
Touchscreens afgeleverd. Deze Touchscreens vervangen de
Smartboarden met beamers in de klassen. Ze zijn vanzelfsprekend
uitgerust met alle nieuwe snufjes en hebben een constant scherp
beeld. Ze zijn in hoogte verstelbaar en kunnen, doordat ze mobiel zijn,
op elke plek in het klaslokaal worden gebruikt. Het model voor de
kleuters kan zelfs helemaal horizontaal, zodat de kleuters rond het
scherm kunnen staan om samen oefeningen en leerzame spelletjes te
doen. We kijken er naar uit om hier volgend schooljaar mee aan de slag te gaan!

Een nieuwe website
Heeft u onze nieuwe website al gezien? Achter de schermen hebben we hard gewerkt om een eigentijdse
en toegankelijke website te maken, waar we nog duidelijker laten zien wat onderwijs en opvang bij onze
Omnis Kindcentra inhoudt. U kunt het resultaat bekijken op omniskindcentra.nl. Opmerkingen of
suggesties over de nieuwe website mag u altijd doorgeven via info@omnisscholen.nl.

Vakantiebieb app
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug in
hun leesontwikkeling, dit blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor uw kind! Dit
kan ook digitaal met de VakantieBieb-app, deze app staat bij alle kinderen op hun iPad.
De app bevat onder andere een leuke selectie leesboeken. Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de
VakantieBieb-app vind je een leuk en gratis leespakket voor het hele gezin.
Er zijn 30 jeugdtitels in de VakantieBieb-app voor de volgende leeftijden: 6-9 jaar, 9-12 jaar en 12+. Bij de ebooks wordt het AVI-niveau vermeld, zodat er makkelijk een geschikt e-book gevonden kan worden.

Terugblik schoolreis/schoolkamp
In de afgelopen periode zijn alle Omnisscholen op schoolreis en/of
schoolkamp geweest. Iedere groep heeft het gewenste weer gehad
tijdens de activiteiten en is het vooral heel erg leuk en leerzaam
geweest. De bewijzen daarvan kunt u vinden op de diverse Facebook
pagina’s van de scholen.
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Personeel
Juf Marjanne (werkzaam op De Linden) gaat met pensioen. Dinsdag 2
juli stond in het teken van haar afscheid. Samen met de kinderen
hebben we er een feestelijke dag van gemaakt. Aan het eind van de
schooldag was er gelegenheid voor collega’s, ouders en
(oud)leerlingen om juf Marjanne een hand te geven en afscheid van
haar te nemen.

Juf Nell (werkzaam op meerdere scholen) heeft op woensdag 26 juni
officieel afscheid genomen. Ze gaat na dit schooljaar ook genieten van
haar welverdiende pensioen. De hele dag heeft in het teken gestaan
van juf Nell met allerlei vrolijke activiteiten. Tijdens de receptie die
middag konden (oud)collega’s, ouders, (oud)leerlingen juf Nell nog de
hand schudden en afscheid van haar nemen.

Privacyreglement
Hoe gaan wij binnen Omnis om met beeldmateriaal van de leerlingen?
Beeldmateriaal van personen zijn persoonsgegevens, daarom stelt de privacywetgeving eisen aan het
verwerken ervan. Voor het openbaar publiceren van beeldmateriaal van leerlingen, is vooraf toestemming
nodig. Bij leerlingen jonger dan 16 jaar komt de toestemming van u als ouder. Zonder aantoonbare
toestemming mogen er geen foto’s en video’s van leerlingen gebruikt worden. Binnen Omnis vragen wij op
het aanmeldformulier toestemming voor het maken en plaatsen van beeldmateriaal van de leerlingen.

Beleid veiligheid vervoer leerlingen bij buitenschoolse activiteiten
Binnen Omnis willen we zorgdragen voor de veiligheid van de leerlingen. Dit willen we doen op school,
maar ook tijdens buitenschoolse activiteiten. Het zorgdragen voor de veiligheid van de leerlingen is ook als
plicht vastgelegd in de wet, de zogenaamde zorgplicht van de school.
Over het vormgeven van deze zorgplicht tijdens het vervoer van, naar en tijdens buitenschoolse activiteiten
zijn verschillende gesprekken gevoerd met de GMR.
Uit deze gesprekken is het beleid ‘veiligheid vervoer leerlingen bij buitenschoolse activiteiten’ ontstaan.
Vanaf het nieuwe schooljaar handelen we volgens de richtlijnen uit dit beleid. Aan het begin van het
nieuwe schooljaar krijgt u van ons nadere informatie over de uitvoering van dit beleid.
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Vanuit de GMR
Het afgelopen schooljaar is de Omnis Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad regelmatig bij elkaar
geweest. Zowel ouders als personeel hebben zich met diverse zaken bezig gehouden, die vooral
schooloverstijgend zijn.
Sinds de meivakantie stonden er drie vergaderingen (waaronder een themamiddag) op het programma. De
besproken onderwerpen waren onder andere: het schoolplan 2019/2023, formatie, werkverdelingsplan,
beleid veiligheid leerlingen tijdens buitenschoolse activiteiten, voortgangs- en financiële rapportage 1e
kwartaal. Het doet de GMR deugd, dat er hele mooie resultaten geboekt zijn. Het spreekt voor zich dat er
onderwerpen bij zijn die regelmatig terugkeren, ook kan het zijn dat de GMR meer informatie wenst.
Om het werk van de (G)MR goed te doen, houdt ze zich op de hoogte van veranderingen die er zijn met
betrekking tot de Wet op de Medezeggenschapsraad. We zijn ook lid van de Vereniging Openbaar
Onderwijs (VOO). In het najaar staat een “opfriscursus” gepland, alle MR-leden krijgen hiervoor een
uitnodiging. Mochten er plaatsen over zijn en er zijn belangstellenden voor het MR-werk, dan bent u
uiteraard van harte welkom.
Behalve dat er dit jaar nieuwe GMR-leden zijn bijgekomen, hebben we ook afscheid genomen van Martijn
van Hekken, oudergeleding OKC de Schakel. We bedanken Martijn voor de vele jaren dat hij met
enthousiasme zijn expertise ter beschikking heeft gesteld.
De volgende vergaderingen zijn: dinsdag 3 september en 6 oktober.
Tot slot iedereen een fijne zomervakantie gewenst zodat we in augustus weer enthousiast en goed
uitgerust aan het volgend schooljaar kunnen beginnen.
Een hartelijke groet vanuit de Omnis GMR,
Laura Stroosnijder
(voorzitter)
Wij wensen u een fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Jozien Borgmeijer en Stan Meulblok
Directie Omnis

