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Beste ouder/verzorger,
De eerste periode van het nieuwe schooljaar zit er op en de herfstvakantie staat weer voor de deur.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en we zien jullie graag op 21 oktober terug op school.
Oudertevredenheidsonderzoek
Vorig schooljaar is er onder alle ouders een onderzoek gehouden hoe zij de kwaliteit van hun Omnis
Kindcentrum beoordelen. Gemiddeld worden onze Kindcentra met een ruime 7,5 beoordeeld, een score
waar we uiteraard trots op zijn.
De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in het schoolplan 2019-2023 en besproken in de
teamvergaderingen. Zo is bijvoorbeeld één van onze aandachtspunten de communicatie met u als ouder.
Hierbij willen we u er graag op wijzen dat u altijd van harte welkom bent om de school binnen te lopen en
na schooltijd kunt u altijd een afspraak maken om met de leerkracht van gedachten te wisselen over uw
kind(eren).
Onderwijs op maat
Gepersonaliseerd leren is één van de speerpunten van
Omnis. Gepersonaliseerd leren betekent dat we
onderwijsaanbod zo veel mogelijk afstemmen op de
mogelijkheden en behoeften van iedere leerling
afzonderlijk; onderwijs op maat. Hiervoor gebruiken we
voor een aantal vakken op de iPad de verwerkingssoftware
van Gynzy. De leerkracht geeft uw kind aan het begin van
de les een instructie, waarna hij of zij zelfstandig aan de
slag gaat in de app van Gynzy. De software kijkt
voortdurend naar het niveau van uw kind en past hier de
volgende opgaven op aan. Dit betekent dat uw kind precies de juiste hoeveelheid uitdaging krijgt en zo zich
optimaal mogelijk ontwikkelt. De leerkracht kan in de methode precies volgen waar uw kind mee bezig is
en hoe dit gaat, zodat er heel gericht bijgestuurd kan worden.
Problemen bij vervanging
Zoals u misschien weet zorgt Transfercentrum Zeeland (TCOZ) voor de inzet van vervangers voor veel
organisaties in Zeeland. Zo ook voor Omnis. Vorig schooljaar hebben we diverse malen meegemaakt dat er
geen vervangers beschikbaar waren. Helaas is het aantal beschikbare vervangers dat TCOZ momenteel
heeft opnieuw zeer gering. In periodes waarin er meer behoefte is aan invallers, bijvoorbeeld tijdens een
griepgolf, kan het daarom ook dit schooljaar lastig worden om vervanging te vinden voor onze scholen.
Uiteraard werkt Omnis met kaders om de vervanging van een leerkracht of onderwijsassistent te regelen.
We kijken hierbij naar de mogelijkheid van vervanging via TCOZ, eigen leerkrachten die bijvoorbeeld een
extra dag komen werken, inzet van onderwijsassistenten, de groep opsplitsen of verdelen en de inzet van
de directeur of intern begeleider.
Als bovenstaande opties niet mogelijk zijn, dan kan het voor komen dat we niet anders kunnen dan een
groep naar huis sturen. Dit is geen prettige optie is en we hopen dat het niet zo ver hoeft te komen en dat
zich er gedurende het schooljaar meer vervangers zullen melden bij het TCOZ.
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Vanuit de GMR
Sinds de start van het schooljaar 2019-2020 is de GMR twee keer bij elkaar geweest.
Volgens afspraak staat bij elke vergadering de formatie op de agenda. Het is belangrijk om de stand van
zaken te weten en te weten hoe in de afgelopen periode het Werkverdelingsplan gestalte heeft gekregen
binnen de teams; de teams zijn aan zet. Deze manier van organiseren wordt gezien als nieuwe kans om
samen de organisatie binnen de school op een goede manier gestalte te geven. Aangezien dit het eerste
jaar is dat op deze manier gewerkt wordt, volgt er op korte termijn een evaluatie en vormt dit een
agendapunt tijdens de MR-vergaderingen op onze scholen afzonderlijk.
Door de invoering van de “Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen” is de rol van de GMR ten
opzichte van de toezichthouder gewijzigd. Er dient twee keer per jaar overleg plaats te vinden met de Raad
van Toezicht. Zowel de GMR als de RvT heeft een gezamenlijk belang, namelijk bijdragen aan een goed
bestuur van de scholen.
Eind september heeft een delegatie (de voorzitter en een ouder) vanuit de GMR met de Raad van Toezicht
gesproken. De volgende onderwerpen zijn hierbij besproken: kwaliteit onderwijs, bestuur en organisatie,
besteding middelen, begroting, ambities/taken GMR, jaarverslagen enzovoort. Het gesprek vond plaats in
een prettige sfeer. Het is van groot belang dat deze gesprekken in alle openheid plaatsvinden en
transparant zijn. Volgend jaar vindt een volgend gesprek plaats.
Tijdens de laatste vergadering mochten we een nieuwe ouder verwelkomen, mevrouw Willeke Witkam,
ouder namens OKC de Schakel. We heten je van harte welkom Willeke. We hopen dat we met jouw
expertise samen met de andere ouders en de personeelsgeleding een fijne periode tegemoet gaan.
Bij uw schoolcoördinator kunt u momenteel navragen welke ouders en welke leerkrachten zitting hebben
in de MR en wie uw school vertegenwoordigt in de GMR. In de toekomst worden deze namen ook op de
website geplaatst.
Vanuit de GMR feliciteren wij één van onze vaste notulisten. Mevrouw Gerdien van Moolenbroek is
moeder geworden van een gezonde zoon. Gerdien, onze felicitaties met de geboorte van jullie zoon!
De volgende vergadering vindt plaats in december. In november staat er een cursus gepland, hierbij zijn
alle MR-leden welkom. De uitnodiging volgt na de herfstvakantie.
Een hartelijke groet vanuit de GMR,
Laura Stroosnijder
(voorzitter Omnis GMR)

Dag van de Leerkracht
Op 5 oktober was het de “Dag van de leerkracht”. Alle leerkrachten hebben namens de directie en het
bestuur een kleine attentie ontvangen als bedankje voor hun inzet. Want dankzij hun betrokkenheid kan
uw kind zich optimaal ontwikkelen op school.
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Studiedag en Talentdag
Op 18 september hadden alle leerkrachten een studiedag.
Voor de leerlingen werd er een Talentdag georganiseerd. Judo,
dans en Skills Dojo stonden op het programma. Daarnaast
maakten de kinderen met elkaar hun eigen gezonde en lekkere
lunch. Het was een zeer geslaagde dag met een fijne afwisseling
tussen sport en educatie. De leerlingen zijn tijdens de
sportworkshops niet alleen fysiek bezig geweest maar hebben
tegelijkertijd ook leren ontdekken, samenwerken en creëren!
Bij Skills Dojo maakten de kinderen kennis met robotica en wat
daarbij komt kijken.

Met vriendelijke groet,
Stan Meulblok en Jozien Borgmeijer
Directie Omnis

