Juli 2022

Beste ouder, verzorger,
De zomervakantie staat voor de deur. We kijken met een goed gevoel terug op afgelopen schooljaar.
We hebben weer mooie stappen gezet binnen onze kindcentra. We blijven binnen Omnis continu
vernieuwen zodat we uw kind optimaal kunnen begeleiden in haar of zijn ontwikkeling.
Elk kindcentrum krijgt een eigen website
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website voor Omnis. Momenteel is er
één Omnis-website, waarop alle overkoepelende informatie te vinden is en waar elk kindcentrum
een eigen pagina heeft. Dit gaat veranderen. We gaan werken met een multi-site oplossing,
waardoor elk kindcentrum een eigen website krijgt. Hierdoor kan nog duidelijker getoond worden
aan nieuwe ouders wat de sterke punten zijn van elk kindcentrum. Daarnaast wordt alle informatie
van uw kindcentrum voor u als ouder makkelijker vindbaar. We streven er naar u na de
zomervakantie meer hierover te vertellen!
Oudertevredenheidsonderzoek
Eind juni hebben alle ouders een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan een
oudertevredenheidsonderzoek. We bedanken graag alle ouders die de tijd en moeite hebben
genomen om deze in te vullen!
Het bureau wat het onderzoek uitvoert, DUO Onderwijsonderzoek & Advies, maakt op basis van de
antwoorden een rapportage met conclusies en mogelijke aanbevelingen. Hiermee kunnen wij het
onderwijs binnen onze kindcentra nog verder optimaliseren. We verwachten u in het nieuwe
schooljaar een korte samenvatting te geven van het onderzoek. Gaat uw kind na de zomervakantie
niet meer naar een Omnis Kindcentrum, maar wilt u wel geïnformeerd worden over de uitkomsten
van het onderzoek? Laat dit dan weten via info@omnisscholen.nl, dan sturen wij u de samenvatting
toe.
De opvolger van Stan Meulblok
Zoals u weet heeft schooldirecteur Stan Meulblok eind mei afscheid genomen van Omnis om aan de
slag te gaan als wethouder in de gemeente Goes. De afgelopen maanden zijn wij op zoek geweest
naar een opvolger voor Stan en we zijn blij te kunnen meedelen dat we deze hebben gevonden.
Mariëlle Redert gaat na de zomervakantie aan de slag als ‘directeur in opleiding’. Verderop in deze
nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.
De formatie voor komend schooljaar
Via de schoolnieuwsbrief bent u geïnformeerd over de formatie voor volgend schooljaar. Ondanks de
grote personeelstekorten binnen het onderwijs zijn we er ook dit jaar weer in geslaagd om het
personeelsrooster rond te krijgen. We zijn blij te kunnen melden dat er een aantal ervaren en
enthousiaste leerkrachten ons team komen versterken! Ook zij stellen zich aan u voor verderop in
deze nieuwsbrief.

Vanuit de GMR
De laatste GMR-vergadering van het jaar is geweest. Het lijkt nog niet zo lang geleden dat we aan het
begin van het schooljaar voor het eerst bij elkaar waren, het schooljaar is voorbij gevlogen!
Naast de bekende onderwerpen zoals formatie, financiën en jaarverslag, hebben we dit schooljaar
ook onze aandacht besteed aan zaken die niet elk jaar terug op de agenda staan. Zo is een
afvaardiging van de GMR betrokken geweest bij de gesprekken rond de benoeming van nieuwe leden
voor de Raad van Toezicht (RvT) van Omnis en bij het proces rond de aanstelling van een nieuwe
directeur. Wat het laatste betreft hebben we het advies gegeven om het voorgestelde traject op te
starten en hierbij een aantal aanbevelingen gedaan. Heel fijn dat we in onze organisatie hierover
mee kunnen denken, zowel als ouders als personeel.
Als GMR zijn we blij te horen dat de formatie rond is en dat alle vacatures ingevuld zijn.
Complimenten hiervoor, zeker in deze tijd met een tekort aan personeel is dit een hele klus.
De ontwikkeling van de Omnis Kindcentra krijgt steeds meer vorm. Daarnaast zijn er ook nog ‘groene
ontwikkelingen’ gaande. Regelmatig komen er gastsprekers langs bij onze vergaderingen om ons van
projecten en verdere ontwikkelingen op de hoogte te houden.
In het kader van de Wet op de Medezeggenschapsraad hebben we deze keer een bezoek afgelegd
aan de RvT. Tijdens dit bezoek zijn er verschillende gespreksonderwerpen ter tafel gekomen. De
volgende keer ontvangen wij een delegatie van de RvT.
Tijdens de laatste vergadering hebben we afscheid genomen van een aantal GMR-leden. Voor de
oudergeleding is dit Cecile Hermans van OKC ’t Opstapje. Zij heeft ruim 10 jaar met veel
enthousiasme en kennis van zaken de ouders van Omnis vertegenwoordigd. Zij is ook betrokken
geweest bij de benoeming van het eerste Omnis RvT lid. Cecile, hartelijk dank voor jouw expertise en
altijd ter zake doende opmerkingen!
Ook een woord van dank aan Corrie During van OKC de Linden. Zij is gestart in de tijd dat de GMR is
opgericht en heeft (met tussenpozen) ruim 25 jaar de collega’s in de personeelsgeleding
vertegenwoordigd. Onze dank hiervoor!
Dit betekent dat we bij de volgende vergadering op dinsdag 12 oktober in een andere samenstelling
starten. Het streven is om voor die tijd een startcursus voor MR-leden te organiseren. Verder
bekijken we in het eerste deel van het nieuwe schooljaar of er een ander format van vergaderen
mogelijk is. Voorlopig vergadert de afzonderlijke MR per school volgens eigen schema in de week
voor een GMR-vergadering of meer naar eigen inzicht en afhankelijk van school gerelateerdeonderwerpen.
Afsluitend met de zegswijze “Zonder tegenwind stijgt de vlieger niet op” wensen we iedereen een
fijne zomervakantie toe.
Namens de GMR
Laura Stroosnijder (voorzitter)

In het nieuwe schooljaar gebruiken we Chromebooks
De afgelopen jaren heeft uw kind gewerkt op een iPad van school. Er is nu de keuze gemaakt om in
het nieuwe schooljaar de iPads te vervangen door Chromebooks.
Ter voorbereiding op de komst van de Chromebooks zijn alvast de nodige aanpassingen uitgevoerd
op de scholen, onder andere aan het netwerk en de hardware.
Op de Chromebooks wordt gebruikgemaakt van Prowise GO. Dit is een moderne online leeromgeving
die de leerkracht in staat stelt lesmateriaal klaar te zetten en te delen met de klas. Door het
klassenmanagementsysteem kan de leerkracht volgen wat uw kind doet op de Chromebook. Ook kan
de leerkracht applicaties, linken of video’s openen of pauzeren op het apparaat van uw kind.
Daarnaast wordt er een koppeling gemaakt met basispoort waardoor uw kind in dezelfde apps en
methodes blijft werken als nu, alleen dan op een Chromebook in plaats van een iPad.
Goed om te weten: in tegenstelling tot de iPad blijft de Chromebook altijd op school en mag niet mee
naar huis genomen worden.
De eerste weken na de zomervakantie werkt uw kind nog op een iPad, daarna stappen we over op de
Chromebooks. Alle iPads worden dan ingeleverd op school en aan een goed doel geschonken.

Vakantierooster inclusief studie(mid)dagen
Studiemiddag*
20 oktober 2022
Herfstvakantie
24 oktober 2022 tot en met 28 oktober 2022
Studiemiddag*
17 november 2022
Kerstvakantie
23 december 2022 tot en met 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
17 februari 2023 tot en met 24 februari 2023
Studiemiddag*
2 maart 2023
Studiemiddag*
4 april 2023
Paasvakantie
7 april 2023 tot en met 10 april 2023
Meivakantie
24 april 2023 tot en met 5 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
e
2 pinksterdag
29 mei 2023
Studiedag*
27 juni 2023
Zomervakantie
14 juli 2023 tot en met 25 augustus 2023
*Bij een studiemiddag gaat uw kind tot 12 uur naar school. Vanaf 12 uur is uw kind onderwijsvrij. Een
studiedag betekent een volledige dag onderwijsvrij voor uw kind.
We gaan na de zomervakantie ‘Goed van Start’
Na de zomervakantie starten we het nieuwe schooljaar opnieuw met de methode ‘Goed van Start’.
Deze methode gebruiken we jaarlijks na de zomervakantie om de basis te leggen voor een positief
groepsklimaat. We maken samen met de groep regels en afspraken voor de rest van het schooljaar,
zo zorgen we ervoor dat uw kind zich veilig en prettig voelt op school.

Ik wens iedereen een fijne vakantie en zie jullie graag op 5 september terug op school. De leerlingen
uit groep 8 wens ik veel succes en plezier op de middelbare school!
Met vriendelijke groet,
Saskia Delies
Directie Omnis
Even voorstellen
In verschillende stukjes stellen de nieuwe directeur en leerkrachten van de verschillende locaties zich
aan u voor.
Mariëlle Redert, directeur Omnis
Ik stel me graag aan u voor. Mijn naam is Mariëlle Redert. Ik ben 35 jaar en woonachtig in
Ouddorp op Goeree-Overflakkee. Op dit moment werk ik ongeveer 14 jaar in de
kinderopvang, waar ik verschillende functies heb mogen uitoefenen. De laatste jaren
als vestigingsmanager van 4 vestigingen op Goeree-Overflakkee. Een onderdeel van
deze functie is om samen met schooldirecteuren te werken aan IKC-ontwikkeling
waarbij het creëren van een doorlopende lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar één van
de uitgangspunten is. Door een sterke affiniteit met het onderwijs ben ik in 2020
gestart met de opleiding ‘Directeur van buiten en Schoolleider vakbekwaam’, deze
heb ik eind 2021 succesvol afgerond.
Na de zomervakantie start ik als ‘Directeur in opleiding’ bij Omnis. Een functie waar
onderwijs en kinderopvang samen komen, is iets waar ik met veel enthousiasme naar uit
kijk. Samen met het team, met leerlingen en ouders kijk ik uit om een bijdrage te leveren
aan de schoolontwikkeling.
Mijn functie-inhoud, taken en werkzaamheden worden in overleg nog nader bepaald. Zodra hier meer over
bekend is, informeren wij u hierover.
Ik verheug me op een fijne samenwerking met leerlingen, collega’s en ouders/verzorger.
Met vriendelijke groet,
Mariëlle Redert

Joke de Groot, leerkracht OKC de Reiger
Vanaf september ben ik weer werkzaam op de Reiger in groep 5/6. Weer, want ik heb al een keer in mogen
vallen op de Reiger. Dat is toen wederzijds zo goed bevallen dat we nu opnieuw met elkaar in zee gaan. Mijn
naam is Joke de Groot ik ben al geruime tijd werkzaam in het onderwijs. Hoofdzakelijk in het primair onderwijs
maar ik heb ook Nederlands en Rekenen gegeven op middelbare scholen. Ik heb dus inmiddels bij veel scholen
in de keuken mogen kijken.
Als ik niet werk, dan ben ik graag op reis en dan bij voorkeur verre en avontuurlijke reizen. Verder wandel en
fiets ik graag en ik breng graag tijd door met familie en vrienden. Ik hoop op een fijne en leerzame tijd bij
Omnis en ik hoop dat ik ook mijn steentje mag bij dragen aan het verder ontwikkelen van ons onderwijs. Tot
ziens!

Marleen Hannewijk-de Jonge, leerkracht OKC de Meidoorn
Ik ben Marleen Hannewijk-de Jonge en ik woon in Heinkenszand. Ik ben getrouwd met Ad en heb 3 kinderen;
Pim. Nick en Demi. Pim woont samen met ook een Demi, Nick studeert watermanagement aan de HZ en Demi
studeert rechten en woont op kamers in Rotterdam.
Al heel wat jaartjes ben ik werkzaam in het onderwijs op obs de Zuidwesthoek, maar ook op veel andere
scholen in Goes. De laatste 20 jaar vooral in de middenbouwgroepen.
In de 2e klas van obs ‘de Poel’ te ’s-Heer Abtskerke wist ik al dat ik juf wilde worden.
Zo begon ik in 1980 aan de opleiding voor kleuterleidster in Middelburg aan de
Rijks Pedagogische Academie. Nadat ik mijn diploma had behaald had ik binnen
2 weken een baan en begon als kleuterjuf. Daarna had ik op 22-jarige leeftijd
de volledige verantwoordelijkheid voor de kleuterafdeling van de Jan
Ligthartschool in Goes.
Het juf zijn is voor mij 100% inzet voor een goede relatie met de kinderen,
ouders en team. Een school waar kinderen zich prettig voelen, ontwikkelen,
leren, ontdekken en kunnen groeien en bloeien.
Ja …en wat doe je dan als je bij de kapper zit en ze vertellen dat er een groep bij
komt op de Meidoorn in Nisse in de middenbouw! Voor mij een kans …gaan werken
op een school waar ik samen met het team, kinderen en ouders verder mag ontwikkelen en een deel van het
team mag zijn. Zo begon het…. en ben ik aangenomen op kindcentrum de Meidoorn.
Ik heb er heel veel zin in om het nieuwe schooljaar juf te zijn op jullie school en jullie allemaal te leren kennen!
Met vriendelijke groeten,
Marleen Hannewijk de Jonge

Katinka Schotanus, leerkracht OKC de Schakel
Ik ben Katinka Schotanus, al wat ouder en woon in Kloetinge. Sommigen kennen mij
al, want ik heb van 1990 tot 2004 op De Schakel gewerkt in groep 1/2. Ik ben daarna
ambulant begeleider geweest en heb de laatste 16 jaar met veel plezier op De Kring
(een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met spraak/taalproblemen) in
Goes gewerkt.
Het kind dat zich anders ontwikkelt heeft altijd mijn interesse en affiniteit gehad. Ik
ben een echte kleuterjuf en heb altijd met de jongste kinderen gewerkt. Het
integreren van spel, bewegen en creatieve werkvormen kenmerken mij.
Ik ben getrouwd met mijn jeugdliefde en heb 2 volwassen kinderen. In mijn vrije tijd
sport ik graag, wandel ik met mijn hond en trekken we er met de camper op uit.
Tomo, onze Labradoodle, is trouwens in Oudelande geboren.
Ik kijk er naar uit om na de zomervakantie wederom op De Schakel aan de slag te gaan met de jongste
kinderen.

Chantal Raamsdonk, leerkracht OKC ’t Opstapje en OKC de Meidoorn
Mijn naam is Chantal Raamsdonk, 27 jaar oud en ik ben de nieuwe juf op ’t Opstapje
en de Meidoorn.
Ik ben sinds 2019 werkzaam in het onderwijs op Tholen. Omdat ik ga verhuizen
richting ‘de Zak’ was ik ook op zoek naar werk in deze buurt, zodoende ben ik bij
Omnis uitgekomen. Naast het werk sport ik erg graag en vind het daarom erg fijn dat
ik straks op de fiets naar de scholen kan. Tevens houd ik van leuke uitstapjes
ondernemen in het weekend.
Ik start in het nieuwe schooljaar binnen Omnis en daar heb ik erg veel zin in! Voor nu
wens ik jullie een fijne vakantie toe en tot in het nieuwe schooljaar!
Hartelijke groeten,
Chantal

