Oktober 2022

Beste ouder, verzorger,
De eerste periode van het nieuwe schooljaar zit er op en de herfstvakantie is vandaag van start
gegaan. In deze nieuwsbrief leest u meer over de laatste ontwikkelingen binnen de Omnis
Kindcentra.
Nieuwe websites zijn online
Misschien heeft u het al gezien: de nieuwe websites staan sinds het begin van het schooljaar online.
Voorheen was er één algemene Omnis website met voor elk kindcentrum een eigen pagina. Vanaf nu
is er één bovenschoolse website én heeft elk kindcentrum ook een eigen website!
Nog niet gezien? Neem snel een kijkje op www.omniskindcentra.nl
Oudertevredenheidsonderzoek
Zoals u in de nieuwsbrief voor de zomervakantie kon lezen, is het oudertevredenheidsonderzoek,
uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies, afgerond. Inmiddels heeft de directie van DUO
verschillende rapporten ontvangen met de onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Deze worden
per school besproken en vervolgens gedeeld met de MR van de school. Tot slot worden de
onderzoeksresultaten en aanbevelingen ook besproken in de GMR, dit staat gepland voor de
vergadering van 15 november. We verwachten dat we in de volgende bovenschoolse nieuwsbrief
een indruk kunnen geven van de onderzoeksresultaten.
Verdeling directie
Zoals u wellicht weet is Mariëlle Redert sinds het begin van dit schooljaar aan de slag als ‘directeur in
opleiding’. Na de eerste weken van het nieuwe schooljaar, heeft de directie samen met de
bestuurder de scholen en bijbehorende taken opnieuw verdeeld. Binnen Omnis is "samen" één van
onze kernwaarden. Dit betekent dat de directie zich samen verantwoordelijk voelt voor alle Omnis
Kindcentra (inclusief kinderopvang). Om echter een eerste aanspreekpunt te hebben op de
kindcentra is de volgende indeling gemaakt:
• Saskia Delies: OKC de Reiger, OKC de Meidoorn en OKC de Schakel.
• Mariëlle Redert: OKC de Linden, OKC Franck van Borssele en OKC 't Opstapje.
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.
Vanuit de GMR
Inmiddels heeft de eerste GMR-vergadering van het schooljaar in de nieuwe samenstelling
plaatsgevonden.
Na de vakantie heeft Frank Jacobsen (oudergeleding de Linden) aangegeven dat hij zijn taak in de
GMR helaas niet meer kan vervullen. We zijn de afgelopen jaren heel blij geweest met zijn
deskundige inbreng. Daarnaast was het erg prettig, dat hij zaken goed op een rij kon zetten en
relativeren. Onze dank hiervoor. Veel succes met je andere activiteiten, Frank.

We zijn gestart met de volgende mensen in de oudergeleding: Martijn de Kok (de Reiger),
Willeke Witkam (de Schakel) en Patricia Wondergem (de Meidoorn). Dit betekent dat we nog een
drietal vacatures hebben. Via de scholen krijgt u een oproep om u kandidaat te stellen voor de MR.
Wellicht dat er ouders zijn, die daarnaast ook zitting willen nemen in de GMR. De MR houdt zich
vooral bezig met zaken die op de eigen school aan de orde komen. In de GMR gaat het om
overkoepelende onderwerpen, die alle Omnisscholen aangaan. Het is vaak interessanter dan
menigeen denkt.
De personeelsgeleding bestaat uit: Rob Hettema (de Schakel), Chantal Brandt (de Linden),
Joris de Splenter ('t Opstapje), Joke de Groot (de Reiger) en Laura Stroosnijder (de Meidoorn en
Franck van Borssele). De volgende vergadering hopen we weer nieuwe mensen te mogen begroeten
en de vacatures in te vullen.
De volgende zaken stonden op de agenda:
Financiële rapportages (met deskundige mondelinge toelichting van Glenn de Klerk) en de eerste
resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek zijn besproken. De bedoeling is om dit op een later
tijdstip met alle ouders te delen.
Als GMR zijn we blij te horen dat de NPO-gelden goed besteed worden. Denk aan nieuwe
leesboeken, spelletjes Breinhelden, Chromebooks en ook worden er methodes vernieuwd. Kortom
we gaan mee in het proces om kinderen van goed onderwijs te voorzien. Complimenten hiervoor,
zeker ook voor de mooie prestatie van de projectleider.
Het tijdspad voor de formatie is vastgesteld en we worden daar de volgende keer weer in
meegenomen. Voor het personeel is er een aanpassing geweest in het Wel en Wee beleid. Deze
mooie aanvullingen zijn onderdeel van goed werkgeverschap en worden uiteraard zeer op prijs
gesteld.
De volgende vergadering, op dinsdag 15 november, begroeten we 2 leden van de Raad van Toezicht.
Dit in het kader van de, volgens de Wet op de Medezeggenschap, 2 verplichte bezoeken per
schooljaar. Ook worden dan de nieuwe statuten voor de MR-en besproken.
Mochten er vragen zijn dan horen wij die uiteraard heel graag. Afsluitend wensen we iedereen een
fijne herfstvakantie toe.
Met vriendelijke groet namens de Omnis GMR,
Laura Stroosnijder (voorzitter)

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en we zien jullie graag op 31 oktober terug.
Met vriendelijke groet,
Saskia Delies en Mariëlle Redert
Directie Omnis

