Juli 2020

Beste ouder, verzorger,
De zomervakantie staat voor de deur. We kijken terug op een bijzonder schooljaar. We hebben het al
eerder gezegd, maar we willen nogmaals iedereen bedanken voor de inzet en de flexibiliteit de
afgelopen maanden! Samen hebben we ervoor gezorgd dat we het schooljaar goed kunnen afsluiten
met onze leerlingen.
Los van het coronavirus kijken we tevreden terug op dit schooljaar, met als hoogtepunt de positieve
beoordeling van de Onderwijsinspectie. Ook hebben we nieuwe stappen gezet op onderwijsgebied,
zodat we uw kind nog gerichter onderwijs kunnen bieden dat past bij haar of zijn
ontwikkelingsniveau. Daarnaast hebben we ook gewerkt aan de inrichting en de buitenruimtes van
onze kindcentra, waarbij we veel aandacht besteden aan de ‘vergroening’ van onze pleinen.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en zien jullie graag terug op maandag 24 augustus!
Uiteraard blijven wij alle ontwikkelingen rondom het coronavirus goed volgen. Als blijkt dat er
opnieuw maatregelen nodig zijn bij de start van het schooljaar, dan informeren we u hier over.
Bezoek Onderwijsinspectie met een positief resultaat

We hebben het bezoek van de Onderwijsinspectie eind 2019 al kort benoemd in de nieuwsbrief voor
de start van de voorjaarsvakantie. Toen kwam het coronavirus in ons land en werd alles anders.
Inmiddels hebben we de draad van een heleboel zaken weer opgepakt en hebben we ook het
definitieve eindrapport van de Onderwijsinspectie ontvangen.
De onderwijsinspectie heeft hierin geconcludeerd dat Omnis zijn kernwaarden ‘optimaal ontwikkelen leerresultaat’, ‘klaar voor de toekomst’ en ‘samen’ waarmaakt. Zij zegt hierover: “Het bestuur en
de scholen werken goed samen aan het steeds verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
Iedereen binnen Omnis onderschrijft de missie en visie en draagt zijn steentje bij. Men wil leren van
elkaar en met elkaar. Daarnaast investeert Omnis in een goede samenwerking tussen onderwijs en
opvang. De vaak kleine scholen slagen er goed in om onderwijs van voldoende kwaliteit te bieden.
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen om het
onderwijs te verzorgen.”
Alle standaarden van het inspectiekader op bestuursniveau of op schoolniveau zijn als voldoende
beoordeeld en een aantal standaarden zijn als goed beoordeeld.
Een uitslag waar we erg trots op zijn!
Roken op school verboden
Vanaf augustus 2020 is roken op het schoolterrein bij wet verboden. Deze regel geldt voor
basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten. Op het schoolplein is
het sowieso verboden, maar daarnaast zien wij ook liever niet dat ouders aan het hek staan te roken.
Wij hopen hierbij op uw medewerking!

Nieuws vanuit de GMR
Als we later terugkijken op dit schooljaar, zeggen we vast dat het een bijzonder jaar was. Op zich is elk
jaar bijzonder. Toch kunnen we nu echt beamen, het was een bijzonder, apart jaar en dat is het nog
steeds. Het COVID-19 virus heeft heel wat overhoop gehaald. Niets zal meer hetzelfde zijn.
Voor de GMR betekende het dat extra bijeenkomsten ingelast werden en er regelmatig gesproken werd
over de maatregelen die genomen moesten worden om het thuisonderwijs op te starten. Uiteraard in
samenspraak met bestuur en schoolleiding. Daarna het gedeeltelijk weer naar school gaan. Dit gebeurde
aan de hand van de protocollen voor het basisonderwijs gemaakt door de sectororganisatie voor het
Primair Onderwijs (PO raad) samen met andere instanties zoals de vakbonden. Over de invulling van het
genoemde protocol moesten er afspraken gemaakt worden. De (G)MR heeft hier instemmingsrecht op,
omdat het te maken heeft met de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid.
Inmiddels zijn de scholen weer volledig opgestart. We kunnen zeggen, ondanks deze aparte tijd, dat de
bijeenkomsten als zeer waardevol ervaren zijn, door zowel ouders als personeel. Iedereen had hetzelfde
doel voor ogen: het onderwijs aan onze kinderen moest op een goede en veilige manier georganiseerd
worden.
Daarnaast hadden we natuurlijk ook de “gewone” onderwerpen, die op de jaarkalender staan. Een
terugkerend gespreksonderdeel is de bestuursformatie. Dit heeft te maken met de verdeling van de
leerkrachten over de scholen, de taken worden dan weer verdeeld in het Werkverdelingsplan. Financiën:
de meerjarenbegroting, kwartaaloverzichten, de jaarrekening. Maar ook kwaliteitsbeleidsstukken komen
ter sprake, passend onderwijs, evenals het vakantierooster. Kortom alle zaken die van belang zijn voor alle
scholen onder onze koepel.
Wat ook niet elk jaar voorkomt is het bestuurs-inspectiebezoek. Tijdens dit bezoek heeft een
vertegenwoordiging van de GMR met de mensen van de schoolinspectie gesproken over de positie van de
GMR. Het was een prettig en open gesprek, waarbij ook de doelstellingen van Omnis ter sprake kwamen
in de missie en visie.
Afgelopen maand stond het tweejaarlijks bezoek aan de Raad van Toezicht op het programma. We
wisselen van gedachten over het reilen en zeilen bij Omnis. De continuïteit van het onderwijs,
OKC-ontwikkeling en hoe het beleid verder vorm gegeven wordt in het Strategisch Beleidsplan.
Dit jaar hebben we een aantal wisselingen gehad in zowel de ouder- als de personeelsgeleding. Afscheid
hebben we genomen van Ria Rijn en John de Jonge van “de Linden”, Erwin Wondergem van “de
Meidoorn” en Robbert-Jan Kwakkelstein van “de Reiger”. Hierbij willen we hen nogmaals hartelijk
bedanken voor hun inzet en expertise die ze meebrachten in de GMR. Dank jullie wel!
Nieuwe leden zijn Corrie During en Arjo Zandee voor “de Linden”, Janine Slabbekoorn voor “de
Meidoorn”. De invulling van de Reiger volgt nog. In ieder geval iedereen van harte welkom.
Tot slot wensen we iedereen vanuit de GMR een fijne en gezonde zomer toe.
Namens de GMR,
Laura Stroosnijder
(voorzitter)

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Let op: de data van de 2 geel gearceerde studiedagen is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie
die eerder op de website te vinden was.
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2e pinksterdag
Studiedag
Zomervakantie

19 oktober 2020 tot en met 23 oktober 2020
10 november 2020
18 december 2020 tot en met 1 januari 2021
12 februari 2021 tot en met 19 februari 2021
17 maart 2021
2 april 2021 tot en met 5 april 2021
26 april 2021 tot en met 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
17 juni 2021
23 juli 2021 tot en met 3 september 2021

iPads in groep 2
Het onderwijs binnen Omnis is continu in ontwikkeling. Zaken die goed gaan houden we en vullen we
aan. Andere onderdelen worden geoptimaliseerd.
In groep 1-2 maken kinderen tijdens onderwijsactiviteiten kennis met het werken op de iPad.
Volgend schooljaar werken zij hiervoor op één van de iPads van school. Vanaf groep 3 krijgen de
leerlingen een eigen iPad in bruikleen.

Met vriendelijke groet,
Stan Meulblok en Jozien Borgmeijer

