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Welkom terug op ons Omnia College!  
Op naar een mooi nieuw jaar met elkaar  
 
Deze keer een nieuwsbrief vol met goede voornemens voor 2019. 

 

  
 

 

Voornemen 1: met minder straf meer goed gedrag 
Lokaal 0, ook wel ‘strafklas’ genoemd door onze leerlingen, krijgt een nieuwe vorm: van straf naar time-out, van 
strafwerk naar coaching. 

We zien natuurlijk het liefst leerlingen die blij naar school gaan, zich goed gedragen en goede cijfers halen, maar 
fouten maken mag op Omnia. Als we er maar van leren en dat doe je het best tijdens een goed gesprek. 

 

 

   

 

AGENDA 
Maandag 14 januari -  
Start periode 8 bovenbouw 

Dinsdag 15 januari - 
rekentoets 2A/2F 

Woensdag 16 januari - 
rekentoets 2A/2F 

Vrijdag 25 januari - 
OPEN HUIS  
16.00 uur – 21.00 uur 
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Het komende half jaar bekijken we de effecten van lokaal 0 2.0. Ons doel: met minder straf meer goed gedrag.  

Mooi voornemen voor het jaar 2019, toch? 

  

 

 

 

 

 

 

Voornemen 2: nieuwe looks and feels 
Deze weken geven we de school een nieuwe frisse look. In de vakantie is de schilder geweest en heeft het leerplein 
Economie en Ondernemen nieuw marmoleum gekregen. Vanaf nu zie je steeds meer Omnia kleuren in ons 
gebouw.  

De leerlingenraad weet daar ook wel raad mee. Zie onze nieuwe kluisjes   

Kom je gauw ’s kijken? Je bent van harte welkom tijdens ons  

Open Huis op vrijdag 25 januari van 16.00u tot 21.00u. 
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Voornemen 3: Go Omnia @TVGorkum 
Omnia gaat viral dankzij onze razende reporters Indy en Sam. Zie hier de reportage over de koksklas 
https://youtu.be/dxXSyTBgM7U. Er volgen er nog vier op weg naar de Open dag: de timmerklas, ondernemersklas, 
Beauty & Careklas en techniekklas. Delen jullie ook mee? Hoe meer kinderen op de Open Dag, hoe gezelliger! 

 

 

 
 

  
  
 
Afgelopen weken zijn er ook vele foto’s in de school gemaakt om aan iedereen te laten zien hoeveel moois er in de 
school gebeurt. Dit kun je terugzien op ons insta-account, maar zeer binnenkort ook in én rondom de school! Zo 
komen er aan de voorzijde van de school nieuwe screens (met onze vakwerkklassen) en krijgt ook de entree een 
facelift met nieuwe foto’s. Hieronder zie je een paar van onze toppers in hun eigen vakwerkklas!  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dxXSyTBgM7U
http://www.instagram.com/omniacollege.nl
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Voornemen 4: meer de stad in! 
Wandel en proef je mee met Omnia HBR? 

Op donderdag 31 januari vindt er een heerlijke smaakwandeling plaats. In het kader van de actuele expositie ‘De 
Smaak te Pakken’ wandel je met een heel andere blik door de historische vesting Gorinchem. Door de eeuwen heen 
is voedsel naast eerste levensbehoefte een grote 
inspiratiebron geweest voor veel kunstenaars. In de vesting 
vinden we naast voedsel als kunst veel historie terug aan de 
hand van straatnamen met verwijzingen naar wat er 
geproduceerd of ‘vermarkt’ werd. Denk bijvoorbeeld aan de 
Vis- en Kriekenmarkt, Bakkerstraatje, Appeldijk, Korenbeurs 
of de Karnemelksteeg. Krijg je de smaak al te pakken? 
Wandel dan mee o.l.v. een stadgids op donderdagmiddag 31 
januari van 15.00 tot 16.00 uur. De wandeling start op de 
Grote Markt bij de ingang van het Gorcums Museum, Grote 
Markt 17 in Gorinchem en eindigt in de Kamer van de 
Tussentijd. Daar word je ontvangen door leerlingen van het 
Omnia College met een heerlijke proeverij die past bij de 
route die is afgelegd. Deelname is gratis maar wel graag van 
te voren aanmelden via: r.dehoog@gorinchem.nl 

Erik Blankenstein, teamleider 

 

Voornemen 5: meer op reis 
Schoolreis klas 3 naar Engeland 

Leerlingen die op de voorlichtingsavond voor de schoolreis naar Engeland zijn geweest en nog willen inschrijven 
kunnen dat nog doen tot en met dinsdag 15 januari. 

Het volledig ingevulde formulier moet dan worden ingeleverd bij mevrouw Bakas.  

Erik Blankenstein, teamleider 

 
  

mailto:r.dehoog@gorinchem.nl
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Voornemen 6: het beste voor onze leerlingen 
Vorige nieuwsbrief vertelde ik kort over onze leerlingbesprekingen. Als follow-up is het misschien ook leuk om te 
weten wat we met de informatie doen die tijdens deze besprekingen worden verzameld.  

De mentor van de klas maakt notities en voert deze (zo nodig) in ons administratiesysteem in. Soms maken we 
afspraken over de aanpak van een klas, de resultaten, een plattegrond met vaste zitplekken of over een leerling die 
extra aandacht nodig heeft. Op deze manier is iedereen op de hoogte en kunnen we de afspraken terug vinden. 
Tijdens de volgende bespreking evalueren we de afspraken. Wat heeft gewerkt? Wat niet? Hoe kunnen we deze klas 
en deze leerlingen nog verder vooruit helpen? Hoe kunnen we elkaar helpen om het beste uit deze leerlingen te 
halen? Kortom, jouw kind is in goede handen.  

Wil je meer weten over de leerlingbespreking van jouw kind (of de klas van jouw kind)? Of wil je zelf dat wij iets 
specifieks bespreken? Neem dan gerust contact op met de mentor. Samen zijn we sterk! 

Randee Gagné, teamleider  
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