Oktober 2021

Beste ouder, verzorger,
De eerste periode van het nieuwe schooljaar zit er op en de herfstvakantie staat weer voor de deur.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de laatste ontwikkelingen binnen de Omnis Kindcentra.
Feestelijk afscheid van Ria Boonman – Steendijk
Eind september hebben we op feestelijke wijze afscheid genomen van Ria Boonman – Steendijk,
leerkracht en schoolcoördinator van OKC ’t Opstapje. Zij is na 40 jaar werken in het onderwijs met
pensioen gegaan. De leerlingen mochten deze dag naar Berkenhof's Tropical Zoo. Daarna was er een
receptie in het Dorpshuis in Driewegen, waar collega’s, ouders en leerlingen Ria persoonlijk gedag
kwamen zeggen.
Even voorstellen
Mijn naam is Anita Tukker en ik kom uit Rilland-Bath. Inmiddels ben ik 22 jaar
werkzaam bij Kibeo. Ik ben 22 jaar geleden gestart in Heinkenszand op het
kinderdagverblijf als invalkracht, na een half jaar kreeg ik een vaste functie in
Goes-Noord op de peutergroep. In Goes-Noord heb ik 9 jaar gewerkt als
pedagogisch medewerker. Daarna ben ik gestart in Rilland op de peutergroep
en doorgegroeid naar de functie van Vestigingsmanager. In Rilland heb ik 11
jaar met veel plezier en enthousiasme gewerkt op IKC de Horizon.
En toen was het tijd voor verandering. Daarom ben ik aan het begin van dit schooljaar gestart op de
locaties OKC ’t Opstapje en OKC Franck van Borssele als vestigingsmanager en als pedagogisch
medewerker in de klas.
Ik kijk uit naar de samenwerking met de scholen en om u en uw kinderen te ontmoeten. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u mij mailen of bellen. Mijn email-adres is A.Tukker@omnisscholen.nl en
mijn telefoonnummer is 06 86 86 09 16.
Omnis Kindcentrum de Linden heeft een KinderzwerfboekStation
Bij Omnis Kindcentrum De Linden staat sinds 6 oktober een KinderzwerfboekStation. Het station is
deze dag ook officieel geopend door burgemeester Gerben Dijksterhuis.
Je kunt bij het ZwerfboekStation een boek halen, wat je ergens
anders weer achterlaat voor een ander kind. Ook kun je boeken
die je zelf niet meer leest, inleveren bij het
KinderzwerfboekStation. Hier vind je ook de speciale
zwerfstickers. Deze kun je op de boeken plakken die jij hebt
meegenomen en wilt laten zwerven.
De Zwerfboekenkast staat bij droog weer op schooldagen van
14:00 uur tot 16:30 uur naast de voordeur van Omnis
Kindcentrum de Linden.

Dag voor 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.
Vanuit de GMR
Inmiddels is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in het nog verse schooljaar al een keer
bij elkaar geweest in de nieuwe samenstelling.
De Omnis GMR ziet er nu als volgt uit:
Oudergeleding:
Willeke Witkam
Frank Jakobsen
Martijn de Kok
Cecile Langendoen
Janine Krijger

Personeelsgeleding:
Rob Hettema
Corrie During
Annet van Osselaer
Joris de Splenter
Laura Stroosnijder

Dit betekent dat we afscheid hebben genomen van John Bos (voormalig voorzitter), Addie van den
Dries en Ria Boonman. We willen hen alle drie hartelijk bedanken voor hun inzet, het meedenken en
hun enthousiasme de afgelopen jaren. Hierbij heten we Rob en Joris hartelijk welkom om plaats te
nemen in de GMR.
De leden zitten in de GMR zonder last of ruggespraak. Dit betekent dat zij, uiteraard na goed
geïnformeerd te zijn, besluiten kunnen nemen die alle Omnis kindcentra aangaan.
In de eerste vergadering hebben we gesproken over het tijdspad van de formatie. De bedoeling is om
voor de meivakantie 2022 tot een tijdige afronding te komen voor het volgend schooljaar. Dit punt
staat daarom ook elke keer op de agenda.
Verder is er gesproken over het beleid jubileum, pensionering en zijn er wat kleine aanpassingen
voorgesteld. Ook is het jaarplan 2021-2022 doorgenomen.
Tijdens deze vergadering was er bezoek van twee leden van de Raad van Toezicht, namelijk Stefan de
Crom en Olaf McDaniël. Elk jaar zijn er minstens 2 bezoeken gepland. Tijdens deze bezoeken wordt
er gesproken over onder andere de missie en visie, financiën, projecten, de dagelijkse gang van zaken
enzovoorts. Zowel de RvT als de GMR hebben een controlerende rol.
Dit schooljaar staat de werving van een nieuw lid voor de RvT op het programma wegens het
reguliere aftreden (einde termijn) van Stefan de Crom. De GMR wordt vanaf het begin in het proces
van werving meegenomen, zoals concept profielschets en planning, en trekt hierin samen op met de
RvT.
Het overzicht van de financiën, zoals kwartaaloverzichten en rapportages is ook een terugkerend
onderdeel van de agenda.
In augustus is er al een deel van de Nationaal Programma Onderwijs gelden uitbetaald. Dit is een
investeringsprogramma vanuit de regering voor de komende 2,5 jaar om de gevolgen van de

coronacrisis op te vangen. Het totale bedrag voor het primair onderwijs is 5,8 miljard euro. We
hebben de zeer zorgvuldig opgestelde schoolscan bekeken en aan de praktische uitvoering wordt, in
samenspraak met de schoolteams, verder invulling gegeven. De keuzes variëren van sociale
activiteiten tot aanvullende methodes. De voorwaarde hiervoor is wel dat deze in het menu
(keuzelijst investeringsprogramma) moeten staan. De MR van elke school heeft instemming op de
specifieke schoolkeuzes en de GMR op de schooloverstijgende keuzes.
De evaluatie van de ouderbijdrage heeft ook plaatsgevonden. Er is besloten om dit op dezelfde wijze
als vorig schooljaar voort te zetten. Dit betekent dat er geen vrijwillige ouderbijdrage aan ouders
gevraagd wordt voor extra activiteiten zoals een kerstviering, musical of eindfeest. Het benodigde
bedrag wordt door Omnis vanuit de algemene middelen aan de scholen uitgekeerd. Voor activiteiten
zoals schoolreis en schoolkamp wordt wel een vrijwillige bijdrage van ouders gevraagd.
De volgende GMR vergadering is gepland op dinsdag 7 december 2021. Zijn er zaken die u als ouder
ter bespreking aan wilt dragen, dan kunt u terecht bij de GMR (zie eerder genoemd overzicht) of de
MR-leden van uw school.
Met vriendelijke groet namens de Omnis GMR,
Laura Stroosnijder (voorzitter)

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en we zien jullie graag op 1 november terug.
Met vriendelijke groet,
Stan Meulblok en Saskia Delies
Directie Omnis

