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Dat een school bruist van de energie en mogelijkheden om je te  
ontwikkelen, dat wist ik al… maar een school met zóveel keuze- 
mogelijkheden en zóveel experts onder één dak is voor mij echt nieuw.  
Geweldig! Omnia College, de wereld aan je voeten…ik ben impressed! 

 
Casper en ik gaan deze weken de basisscholen langs. We beluisteren  
veel interesse bij de ouders en collega’s uit groep 7/8. Zo ziet Obs Anne  
Frank de deskundigheid en het plezier bij ons vakwerk. Samen sparren  
we nu over een -klusklas- naast de plusklas, zoals deze week in het  
nieuws: https://www.ad.nl/rotterdam/klusklas-voor-kinderen-met-gouden-handjes-succes~a12495a7/ 

                                   Inderdaad: Goud waard onze Omnia Gouden Handjes  

Op www.detoekomstaanjevoeten.nl zie je meer van ons vakwerk. Jessy maakte deze film voor ons en nu is hij bezig met 
onze eerste heuse Omnia Promo film. To be continued! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

Woensdag 21 november –  
verplichte onderwijsmarkt 
AOB-Compaz: alle 4de klassen, 
locatie Cs de Hoven en 
Gymnasium om 18.30 uur  

Vrijdag 23 november -  
Einde stage klas 4 

Maandag 10 december – 
ouderavond onderbouw 

Woensdag 12 december – 
voorlichting Engeland reis: 
ouders klas 3 om 19.00 uur 

 

https://www.ad.nl/rotterdam/klusklas-voor-kinderen-met-gouden-handjes-succes%7Ea12495a7/
http://www.detoekomstaanjevoeten.nl/
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Promotie dag Transport & Logistiek in 
Tiel en Schelluinen 
Op 1 november waren de leerlingen van PIE (produceren 
installeren energie) en MT (mobiliteit en transport) uitgenodigd 
om nader kennis te maken met de sector transport en logistiek. 
De eerste stop was in Tiel bij Van Tilburg - Bastianen, waar 
kennis gemaakt werd met de transportsector. Zelf een 
vrachtwagen besturen in een simulator is natuurlijk super gaaf. 
Bij TSS Schelluinen hebben we daarna kunnen kijken in een 
groot magazijn en hebben we gezien hoe het er in zo’n groot 
logistiek bedrijf aan toe gaat. Al met al een heel leuke middag. 

Jos Donjacour, teamleider PIE en M&T 

 

 

Mobiel Media Lab 
De onderbouwklassen hebben allemaal een les gevolgd in het Mobiel Media Lab. Mensen van de politie en het 
jongerenwerk hebben met de leerlingen gesproken, filmpjes laten zien en een quiz gedaan over de onderwerpen 
(cyber)pesten, sexting en drugs 
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Examenfestival  
Maandag 12 november bezocht ik met de sectievoorzitters van de 
beroepspraktijkvakken het examenfestival in Bunnik. Daar kwamen 1000 
vmbo-docenten bij elkaar voor workshops en uitleg over de examens in het 
vernieuwde vmbo. Omnia College krijgt dit jaar voor het eerst te maken met 
deze examens. De examencommissarissen van de school, Claudia van der 
Leeden en Gert-Jan de Winter bezochten tegelijkertijd een bijeenkomst van 
het College voor Toetsing en Examens voor een cursus Plexs (wettelijke 
kaders voor examenreglementen). 

Erik Blankenstein, teamleider 

 

Eco-Schools! 
Dit schooljaar gaan we aan de slag met het project Eco-
schools! 

Een team van docenten en leerlingen uit de leerlingenraad 
gaan samenwerken om de school duurzamer te maken. 
Binnenkort gaan we van start met de eerste bijeenkomst en 
stellen we een actielijst op waar we de komende tijd aan willen 
werken. We houden u natuurlijk op de hoogte.  

Deze zes leerlingen doen mee met dit fantastische project !  

v.l.n.r.: Femke (2E), Adriaan (3G), Britt (2E), Andreas (3G), 
Sterre (1B) en Shenna (1B)  

Ingrid Megchelsen, docent 

 

Stage Omnia College 
Het is weer een spannende tijd voor onze leerlingen van klas 4. Op dit moment zijn ze op bezoek bij ruim 150 
bedrijven uit de regio voor hun stage. 

Waarom lopen onze leerlingen stage? Door het lopen van een stage kunnen leerlingen de opgedane kennis op 
school in praktijk brengen, een netwerk opbouwen, wennen aan het werkritme, relevante werkervaring opdoen, 
zichzelf leren kennen in een werkomgeving en zich oriënteren op de arbeidsmarkt. 

Kortom: stage is een zeer belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van leerlingen!  
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We krijgen veel leuke, positieve reacties van de bedrijven, over onze leerlingen.  
Het is erg leuk om ze te bezoeken en bezig te zien in de bedrijven. Trots! 

Ook klas 3 gaat op stage dit schooljaar. Zij mogen de bedrijven bezoeken van 6 mei t/m 19 mei 2019. We zorgen er 
zo voor dat we onze jongeren goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. 

Wil je meer weten dan hoor ik dat graag. 

Saskia van Mourik 
Stage coördinator 

svmourik@omniacollege.nl 

 

Workshop bij HBR 
Dinsdag 13 november kreeg klas3 van HBR (Horeca, Bakkerij & Recreatie) tijdens de praktijkles een workshop over 
het fileren van hazen van een vaste gast van ons schoolrestaurant, dhr.Jager, die poelier is.  

Wel even spannend voor een aantal leerlingen. Vaak zien ze alleen een kant-en-klaar stukje vlees; nu werd getoond 
wat er vooraf in dat proces gebeurt.  
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