April 2021

Beste ouder, verzorger,
We vinden het fijn dat we de afgelopen maanden uw kind op school onderwijs mochten bieden. We
kijken met een positief gevoel terug op het onderwijs op afstand tijdens de lockdown, maar er gaat
niets boven onze leerlingen ‘in het echt’ zien. Uiteraard blijven we aandacht houden voor het
naleven van de coronamaatregelen zodat we het onderwijs op een zo veilig mogelijke manier kunnen
uitvoeren.
Eerder deze week bent u geïnformeerd over de zelftesten die beschikbaar zijn gesteld voor het
onderwijspersoneel. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van andere ontwikkelingen en
nieuws binnen Omnis.
Ontwikkelingen binnen het onderwijs
Binnen Omnis zijn we continu bezig met het optimaliseren van ons onderwijs. We werken hiervoor
met vakgroepen, waaraan collega’s van verschillende kindcentra deelnemen en hun kennis en kunde
met elkaar delen.
Zo wordt er binnen de vakgroep Gynzy onderzocht hoe we ons onderwijs voor rekenen en spelling
kunnen optimaliseren. Momenteel gebruiken we verschillende spellingsmethoden in Gynzy. Als we
op alle kindcentra gaan werken met dezelfde methode, dan kunnen leerkrachten meer gebruik
maken van elkaars expertise.
Een andere ontwikkeling binnen Omnis is het gebruik van Breinhelden, een methode die zich richt op
het versterken van de executieve functies van kinderen. Dit zijn vaardigheden die kinderen in het
dagelijks leven nodig kunnen hebben om hun eigen gedrag te sturen.
Sinds november wordt er op OKC De Linden vanaf de peuters tot aan groep 8 met Breinhelden
gewerkt. De peuters maken kennis met de Breinkrachten en op school worden deze steeds
belangrijker en worden deze verder versterkt. Vanaf volgend schooljaar gaan alle Omnis kindcentra
werken met Breinhelden, waar mogelijk ook vanaf de peuters.
In de vakgroep Eigenaarschap wordt er daarom gewerkt aan een nieuwe Kijk op mezelf kaart voor in
het portfolio. Deze sluit aan bij Breinhelden, de doelen zijn gericht op het versterken van de
executieve functies.
Aangepaste beslisboom kinderen naar school/opvang
Eerder deelden we met u een beslisboom die u kunt gebruiken om te bepalen of uw kind naar school
of de opvang kan. Op 15 april is de beslisboom aangepast. De regels zijn niet veranderd, enkel de
stappen in de beslisboom zijn duidelijker geworden. Op deze website vindt u altijd de meest actuele
versie van de beslisboom.
Gratis boek voor de leerlingen van groep 7 en 8
Deze week ontvangen alle leerlingen uit groep 7/8 gratis het boek De brief voor de Koning van
schrijver Tonke Dragt. We willen graag de boekhandels Het Paard van Troje en De Koperen Tuin
bedanken voor deze actie ‘Geef eens een boek’, die zij met hulp van sponsoren voor elkaar hebben
gekregen! We wensen onze leerlingen veel leesplezier tijdens de meivakantie.

Extra geld beschikbaar voor Nationaal Programma Onderwijs
In februari heeft de overheid bekend gemaakt dat er in totaal ruim 8,5 miljard euro wordt
geïnvesteerd in een Nationaal Programma Onderwijs. Elke school krijgt vanaf komend schooljaar
extra geld om leerlingen heel gericht te helpen. Momenteel wordt er door alle Zeeuwse
scholenkoepels gewerkt aan een plan hoe dit geld besteed kan worden, waarbij er rekening
gehouden wordt met de sociaal-emotionele ontwikkelingen en het welbevinden van leerlingen.
Zodra bekend is wat dit voor Omnis betekent, informeren we u hierover. We kiezen in ieder geval
voor een plan waar uw kind het meeste baat bij heeft.
Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Hieronder vindt u het vakantierooster voor volgend schooljaar.
Herfstvakantie
25 oktober 2021 tot en met 29 oktober 2021
Studiedag
16 november 2021
Kerstvakantie
24 december 2021 tot en met 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
25 februari 2022 tot en met 4 maart 2022
Studiedag
16 maart 2022
Paasvakantie
15 april 2022 tot en met 18 april 2022
Meivakantie
25 april 2022 tot en met 6 mei 2022
Hemelvaart
26 en 27 mei 2022
e
2 pinksterdag
6 juni 2022
Studiedag + de dag erna
23 en 24 juni 2022
Zomervakantie
22 juli 2022 tot en met 2 september 2022
Wist u dat?
- Alle leerlingen van groep 8 deze week de IEP Eindtoets hebben gemaakt?
- Het op dinsdag 13 april Nationale Buitenlesdag was? Op diverse kindcentra hebben we hier aan
meegedaan en de lessen zo veel mogelijk naar buiten verplaatst. Uit onderzoek blijkt dat
kinderen gezonder zijn én beter leren door veel buiten te zijn. We gaan daarom op alle
kindcentra vaak naar buiten tijdens een les, ook als het geen Nationale Buitenlesdag is.
- Alle leerlingen meedoen aan de Koningsspelen van aanstaande vrijdag 23 april? Ieder
kindcentrum geeft hier op eigen wijze invulling aan, uiteraard binnen de geldende coronamaatregelen en de bestaande ‘bubbels’.
Vanuit de GMR
De GMR is tot nu toe twee keer bij elkaar geweest in de nieuwe samenstelling.
In deze vergaderingen zijn de volgende zaken besproken: ouderbijdrage, formatie, passend onderwijs
en een aantal beleidsstukken.
Verder is er een besluit genomen over de vrije dagen en vakanties voor het volgend schooljaar.
Aangezien Covid-19 nog steeds onze samenleving beïnvloed, zijn de maatregelen op het gebied van
gezondheid en veiligheid voor onze leerlingen en personeel van belang.
Er is instemming gegeven op het Calamiteitenbeleid en kennis genomen van een groot aantal
beleidsstukken zoals het crisisdraaiboek, vluchtplannen en logboeken. Voor het beleid jubileum,

pensionering worden de gemaakte opmerkingen nog verwerkt en zal op een later tijdstip instemming
worden verleend.
De GMR is begin april aangesloten bij de themamiddag van de Raad van Toezicht (RvT). Er is
regelmatig contact tussen de GMR en RvT. De hele middag stond in het teken van het thema
Kindcentra. Tijdens deze middag hebben we naast een aantal mooie presentaties ook over een
aantal stellingen gediscussieerd. Zo is er onder andere gesproken over de aansluiting van de
peuteropvang bij het basisonderwijs en hebben we besproken hoe we met één gezamenlijke
ouderraad voor een kindcentrum kunnen werken, in plaats van de huidige MR voor het onderwijs en
de Locatie-Ouderraad voor de kinderopvang.
Op de agenda voor de komende vergaderingen staan de volgende onderwerpen: formatie, statuten
GMR, ontwikkelingen Covid-19, deelname Nationaal Programma Onderwijs, financiën en verdere
actuele zaken.
De voornaamste taak van de GMR is het uitoefenen van de medezeggenschapsrechten, zoals
vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van Omnisscholen. Dit gaat dan vooral over de
strategische en schooloverstijgende onderwerpen, die alle of een meerderheid van de scholen
aangaan. Zoals het beleid op de hoofdlijnen, strategische plannen en verdeling van de financiën.
Op een positief-kritische constructieve wijze levert zij een bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs, de toekomstvisie enzovoort, waarbij de nadruk ligt op het algemeen belang. Soms botst
dit wel eens aangezien er over schoolgrenzen heen gekeken moet worden. Hier is wederzijds begrip
en inlevingsvermogen voor nodig. Lastig, maar dat maakt het GMR-werk juist zo boeiend.
De GMR zet zich in om haar achterban, de MR-en, optimaal te informeren en te vertegenwoordigen.
Door middel van deze nieuwsbrief willen we iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden. Als
GMR hechten we groot belang aan het contact met de achterban.
Vragen voor de (G)MR? Stel ze aan ons. U kunt altijd de leden van de MR van de school benaderen.
Fijne vakantie en blijf vooral gezond.
Een hartelijke groet vanuit de Omnis GMR,
Laura Stroosnijder (voorzitter)

Ook wij wensen iedereen een fijne vakantie en we zien jullie graag op 10 mei terug op school.

Met vriendelijke groet,
Stan Meulblok en Saskia Delies
Directie Omnis

