Oktober 2018
Beste ouder, verzorger,
De eerste periode van het nieuwe schooljaar zit er alweer op en de herfstvakantie staat weer voor de deur.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en we zien jullie graag op 22 oktober terug op school.
Oudertevredenheidsonderzoek
Als Omnis zijn we voortdurend bezig met de verbetering van de kwaliteit van onze scholen. We staan
regelmatig stil om de huidige stand van zaken te bepalen.
Kwaliteit is rekeninghouden met de verwachtingen van ‘klanten’. Voor ons betekent dit, dat we u als ouder
heel belangrijk vinden in het medebepalen van onze kwaliteit en het kiezen van de richting waarin we ons
willen ontwikkelen. We nemen een oudertevredenheidsonderzoek af bij ouders van al onze locaties.
Toestemming beeldmateriaal
Zoals u weet is op 25 mei 2018 de nieuwe privacywet ingegaan; de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Vanuit deze wet is er een aantal regels opgesteld waar Omnis zich aan moet
houden. Een van die regels is het vragen van uw toestemming voor het maken van beeldmateriaal (foto’s
of filmpjes) van uw kind. Bij de inschrijving van uw kind heeft u hier wel of geen toestemming voor
gegeven. Wij willen u erop wijzen dat u deze toestemming kunt wijzigen. Als u dit wenst, dan kunt u dit
doorgeven aan uw schoolcoördinator.

Staking 12 september
Op 12 september heeft een groot deel van de scholen in Zeeland deelgenomen aan de staking. Wel of niet
deelnemen aan een staking is een recht van iedere leerkracht. De meerderheid van de leerkrachten van de
Omnis Kindcentra is bezorgd over het lerarentekort en heeft deze staking dan ook gesteund.
Bij ziekte is een vervangende leerkracht voor de klas in vele gevallen niet meer te vinden. Met onder
andere als gevolg dat klassen moeten worden opgedeeld bij andere klassen of dat bijvoorbeeld de intern
begeleider, die verantwoordelijk is voor alle leerlingenzorg op school, haar eigen werk niet kan doen, maar
voor de klas als vervanging moet.
Betere arbeidsvoorwaarden maken dat jonge mensen mogelijk eerder kiezen voor een baan in het
basisonderwijs. Een toekomst, waarbij de kinderen zonder leerkracht komen te zitten en/of in hele grote
groepen les krijgen, moeten we te allen tijde voorkomen.
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Vanuit de GMR
We zijn na de zomervakantie weer met frisse moed aan het nieuwe vergaderseizoen begonnen. We zijn
verder gegaan met de onderwerpen waarmee we vorig schooljaar een start hebben gemaakt.
Als GMR zijn we inmiddels twee keer bij elkaar geweest. De onderwerpen hebben te maken met de missie,
visie en dagelijkse gang van zaken die op Omnis betrekking hebben.
Mw. Carolien de Kock heeft uitleg gegeven over de financiële voortgangsrapportage van het eerste half
jaar. Hoe worden de extra gelden ingezet die we ontvangen hebben ter vermindering van de werkdruk?
Ook de besteding van OR-gelden is een onderdeel van de GMR. Binnenkort wordt er gestart met de inning
van de vrijwillige ouderbijdrage voor de komende activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerst.
In september hebben we bezoek gehad van dhr. Stefan de Crom, vanuit de Raad van Toezicht (RvT). Ieder
jaar wisselen we de ervaringen uit tijdens een bijeenkomst. De RvT wil zich graag informeren over de gang
van zaken van Omnis. Inmiddels is er een vacature in de Raad, wegens het aftreden van mw. Saskia
Szarafinski. De verdere invulling van deze vacature wachten we af.
Verder hebben we een goede discussie gevoerd over de vrijwaringsverklaring. Wat is de veiligste manier
van het vervoeren van kinderen, met de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden en verzekeringen?
We laten dit onderwerp op de volgende vergadering terugkomen.
Personele zaken vormen een onderdeel van de GMR-vergaderingen. Hoe kunnen we effectief omgaan met
de beschikbare uren, met name de taakverdeling en studiedagen. In de Professionele Leergemeenschap
bijeenkomsten denken we graag mee over het vitaliteitsbeleid en professionalisering van het onderwijs.
Verder kijken we uit naar de resultaten van onder andere het medewerkers- en
oudertevredenheidsonderzoek, die de komende tijd gehouden worden. De totstandkoming van het
schoolplan 2019-2023 wordt op de voet gevolgd, dit zal in een extra vergadering in november gebeuren.
De volgende reguliere GMR-bijeenkomst is dinsdag 11 december.
De GMR bestaat uit ouders en personeel. Hieronder vindt u de huidige samenstelling:
dhr. Robert Kwakkelstein en mw. José Niemantsverdriet (de Reiger)
mw. Ceciel Langendoen en mw. Ria Boonman (’t Opstapje)
dhr. Jordi Eveleens/dhr. Martijn van Hekken en mw. Addie v.d. Dries (de Schakel)
dhr. John de Jonge en mw. Ria Rijn (de Linden)
dhr. Erwin Wondergem en mw. Laura Stroosnijder (de Meidoorn)
mw. Riana Hol en mw. Laura Stroosnijder (Franck van Borssele)
Administratief wordt de GMR ondersteund door het secretariaat van Omnis/Kibeo. Uiteraard is het bestuur
en directie ook aanwezig tijdens de vergaderingen.
Met een hartelijke groet wensen we u een fijne herfstvakantie toe,
Laura Stroosnijder
(voorzitter Omnis GMR)
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Studiedagen
Dit schooljaar hebben wij voor het eerst drie studiedagen gepland. Voorgaande schooljaren was het beleid
van Omnis om geen studiedagen in te zetten. In plaats van studiedagen werden leerkrachten op
verschillende dagen tussen 15.00 uur en 16.45 uur verwacht op een locatie voor gezamenlijke
studiebijeenkomsten. In deze uren konden zij dus geen nakijkwerk of voorbereidingen doen voor de andere
dag. Dit moest dan vaak hierna of ’s avonds nog gedaan worden.
Door het plannen van drie studiedagen voor de studiebijeenkomsten creëren wij meer ruimte voor het
werken in de klas en verminderen wij dus de werkdruk voor de leerkrachten. Wij vragen u dan ook begrip
voor deze verandering.

Dag voor de Leerkracht
Op vrijdag 5 oktober was het de “Dag van de Leerkracht”. Ook dit jaar hebben alle leerkrachten een kleine
attentie gekregen om hen op symbolische wijze te bedanken voor hun inzet. Een inzet die door directie,
bestuur en ouders zeer wordt gewaardeerd. Wij zijn dan ook trots op de manier waarop alle leerkrachten
zich elke dag weer inspannen om het beste uit uw zoon/dochter te halen.

Met vriendelijke groet,
Stan Meulblok en Jozien Borgmeijer
Directie Omnis

