December 2021

Beste ouder, verzorger,
De kerstvakantie is voor uw kind al begonnen, maar zoals u van ons gewend bent ontvangt u voor de start
van de officiële kerstvakantie nog een nieuwsbrief vanuit de directie. In deze nieuwsbrief blikken we terug
op afgelopen jaar en kijken we alvast vooruit naar 2022.
Terugblik 2021
Wie had een jaar geleden kunnen bedenken dat we 2021 ook op een bijzondere manier zouden afsluiten.
De sluiting van het basisonderwijs een week voor de kerstvakantie kwam toch nog vrij onverwachts. Dankzij
de inzet van de teams en de medewerking van u als ouder, hebben we het jaar toch nog op een fijne
manier voor onze leerlingen kunnen afsluiten.
De onverwachte sluiting was tekenend voor het afgelopen jaar waarbij de steeds veranderende
coronamaatregelen voor behoorlijk wat uitdagingen zorgden. Daarbij kwam ook het personeelstekort wat
in het onderwijs ook nog steeds voor grote uitdagingen zorgt. We willen u hierbij dan ook bedanken voor
uw begrip en uw medewerking het afgelopen jaar!
Ondanks alle uitdagingen die afgelopen jaar kende, zijn we het schooljaar 2021/2022 voortvarend gestart.
Onze kindcentra hebben nieuwe stappen gezet in een nog nauwere samenwerking tussen onderwijs en
opvang, een aantal binnen- en buitenruimtes zijn opgeknapt en we werken nu op alle scholen met de
methode Breinhelden.

Vanuit de GMR
Sinds de laatste update uit de GMR, hebben we één keer online met elkaar vergaderd. Het was fijn om te
zien dat we weer voltallig waren.
Een groot aantal onderwerpen keren elke vergadering weer terug. Zoals formatie, rapportages, financiële
en beleidsmatige zaken en helaas ook de stand van zaken rondom de maatregelen rondom Covid-19.
Wat betreft de financiën heeft de GMR adviesrecht op de hoofdlijnen van bijvoorbeeld de begroting. Zo
wordt er dus invloed uitgeoefend op de verdeling van de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden die
de minister ter beschikking heeft gesteld voor het onderwijs om de gevolgen van Covid-19 op te vangen.
Het geld kan ingezet worden om extra personeel aan te stellen of materiaal aan te schaffen. Tijdens de
laatste vergadering konden zowel ouders als leerkrachten hun ideeën aandragen. Op de besteding van deze
gelden rust instemmingsrecht vanuit de GMR. Dit is ook zo voor de arbeidsmarkttoelage, bestemd voor
scholen die een extra toelage verdienen op grond van bepaalde door het ministerie gekozen criteria.
N.a.v. de steeds gewijzigde protocollen voor het basisonderwijs, hebben we ook nog de mogelijkheden
besproken hoe les op afstand vorm gegeven kan worden. En welke mogelijkheden er tot onze beschikking
staan. Hierbij kwamen allerlei suggesties bovendrijven, die het waard zijn om nader te bekijken. Door de
coronabrieven wordt u steeds op de hoogte gehouden. De GMR wordt bij de inhoud van deze brieven
betrokken, dit heeft te maken met het stukje veiligheid. Op de te nemen maatregelen rust ook weer
instemming.

Een aantal mensen uit de GMR heeft zich in een adviescommissie bezig gehouden met de werving van een
nieuw lid van de RvT (Raad van Toezicht) en (digitaal) met de kandidaten gesprekken gevoerd. Hier is een
voordracht/advies uitgerold. Begin volgend jaar volgt de definitieve aanstelling en hoort u er meer over.
De schoolvakanties voor het schooljaar 2022-2023 zijn besproken en er is instemming op gegeven. Een
aantal vakanties zijn vastgesteld zoals bijvoorbeeld de zomervakantie. Daarnaast komt de provincie Zeeland
met een voorstel, passend bij Zeeland. Denk hierbij aan de voorjaarsvakantie, die vaak aan carnaval
gekoppeld is. Ook wordt er voor de gemeente Borsele tijdens gezamenlijke overleggen gekeken of er
eenduidigheid kan zijn. Daarnaast zijn er nog vrije dagen die zelf door besturen ingevuld kunnen worden.
De volgende vergadering is dinsdag 8 februari 2022. Voorafgaande hieraan zijn er op de scholen de MR
vergaderingen. Heeft u zaken die besproken kunnen worden, draag ze aan bij de mensen die in de (G)MR
zitten.
Vanuit de Omnis GMR wensen we iedereen een fijne Kerstvakantie en alle goeds voor 2022,
Laura Stroosnijder
(voorzitter)
Vakantieweken in schooljaar 2022/2023
In de GMR-vergadering zijn de schoolvakanties voor schooljaar 22/23 alvast besproken en vastgesteld
Vanuit het schoolbestuur wordt dit voorstel nog aangevuld met extra vrije vrijdagen voor enkele vakanties
en studiedagen waarbij de leerlingen vrij zijn. Zodra dit overzicht compleet is, dan delen wij dit via een
volgende nieuwsbrief met u.

Onderwijs na de kerstvakantie
Tijdens de extra persconferentie van zaterdag 18 december werd verteld dat het onderwijs en de
buitenschoolse opvang fysiek zijn gesloten t/m in ieder geval 9 januari. Op 3 januari besluit het kabinet over
het onderwijs vanaf 10 januari. Zodra bekend is wat dit betekent voor het onderwijs, dan informeren wij u
hierover.

We wensen u fijne feestdagen en een goede kerstvakantie!
Met vriendelijke groet,
Saskia Delies en Stan Meulblok
Directie Omnis

