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Omnia staakte. Niet om te klagen, niet voor het geld,  
maar voor aandacht voor ons onderwijs. 

We werken vanuit ons onderwijshart en met veel plezier, maar we kunnen nog veel meer! 

Wat als we kleinere klassen maken? 
Wat als docenten minder lessen per week geven? 
Wat als we de praktijklokalen inrichten als echte bedrijven? 
Wat als we dagelijks de dag beginnen met de mentor? 
Wat als we een groen sportief schoolplein bouwen? 
Wat als we Microsoft Academy worden? 

                            Wat als…? 

 

       De wereld aan je voeten… dat willen wij op Omnia! 

 

 

 

AGENDA 
Dinsdag 26 maart - OVO-
personeelsdag (school dicht) 

Donderdag 28 maart - Einde periode 2 
onderbouw 

Vrijdag 29 maart - einde periode 2 
vakwerk 

Maandag 1 april - uiterlijke 
inschrijfdatum vervolgopleiding mbo 

Zaterdag 6 april en zondag 7 april - 
Examentraining Lyceo klas 4 BB+KB 
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<<<  
 

Mrs. Gagnee vertelt de reporter van 
Radio Rijnmond onze wensen: 

- meer handen voor de klas 
- meer tijd voor begeleiding. 

 

    >>> 

Jaimy pleit samen met Inssaf en 
Cynthia voor kleinere lessen en 
langere lessen. 

 

 

Personeel, leerlingen, ouders, bestuursleden en lokale politici laten hun stem horen en overhandigen de 
petitie aan de gemeenteraad op het stadhuis: https://www.ad.nl/rivierenland/staking-voor-het-onderwijs-op-
de-grote-markt-in-gorinchem~afdc9f44/ 

Wat een goed gevoel: uitgesproken trots zijn op wat we met elkaar betekenen voor kinderen en aandacht 
voor #futureproof #omnia. 

 

Marieke, 
Directeur 

 

 

 

 

 

 

https://www.ad.nl/rivierenland/staking-voor-het-onderwijs-op-de-grote-markt-in-gorinchem%7Eafdc9f44/
https://www.ad.nl/rivierenland/staking-voor-het-onderwijs-op-de-grote-markt-in-gorinchem%7Eafdc9f44/
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Gorinchem Design week!   
  

Het is zover, de deelnemers aan de Gorinchem Designweek zijn bekend. 

Alle tweede klassen hebben hard gewerkt aan hun opbergmeubel en deze week leggen ze de laatste hand 
aan het ontwerp en zetten ze puntjes op i. 

De ontwerpen zijn stuk voor stuk origineel en goed gelukt. 

Na de beoordeling hebben we een kleine selectie gekozen die deel gaat 
nemen aan de ontwerpwedstrijd. 

Bij deze wil ik de volgende leerlingen feliciteren met hun deelname. 

2A: BOEKENMOLEN van: Jaden van Heckers & Luciano van de Vliet 
JULA TVWEG: van Larissa Burggraaf & Julia van Iperen 
AN BAILE SEO van: Echica Versteeg, Quint Boer & Kitty 
Breedveld 

2C:  HOOFDDOEKHOUDER van: Yasmine El Barnoussi 
 ZADELWOOD van: Femke de Jong 

2D:       INNPAS van: Esmee Smits, Jelle Zwijnenburg & Sherida Schijf 
 ARMOIRE SE DEFINISSANT van: Ferry Verschoor & Novalee 
Galle 

2E:  TURN TURN: Jet Blonk, Amani El Khalki & Sherity Zweerus 

Willen jullie de ontwerpen in het echt komen bekijken? 
Op vrijdag 22 maart wordt de expositie feestelijk geopend onder het genot van een hapje en een drankje. 

Van 14:30 tot 17:30 uur zijn jullie ook van harte welkom aan de Blijenhoekpassage, (in de Botersteeg 
Gorinchem) om de opening mee te maken. 

De expositie is gratis door iedereen te bezoeken van zaterdag 23 maart t/m zondag 24 maart van 11:00 tot 
17:00!! 

Meta Homan & Christian Berenbak 
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Bezoek aan Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) 
Afgelopen week ben ik naar Den Haag gereisd om deel te nemen aan een praktijkspiegel. Een 
praktijkspiegel is een bijeenkomst, georganiseerd door het ministerie, waar leraren en schoolleiders samen 
in gesprek gaan met OCW medewerkers over onderwijsbeleid. Aangezien deze praktijkspiegel over PO-VO 
ging, vond ik dit een uitgelezen kans om met collega’s vanuit het land informatie uit te wisselen. Mijn twee 
tafelgesprekken waren uitermate interessant. De eerste ging over bevoegdheid. Wij (docenten) gaven 
vooral het belang aan van een soepelere overstap voor collega’s 
van PO naar VO en mogelijk andersom. Nu zijn de eisen en 
opleidingen dusdanig lang en ingewikkeld dat er nauwelijks 
doorstroom is. Een gemiste kans voor kennisoverdracht en 
ontwikkelingsperspectief! De beleidsmedewerkster was het 
volkomen met ons eens, maar gaf aan dat docentenopleidingen 
de toelatingseisen en curriculum zelf bepalen. OCW onderzoekt 
de komende tijd wel hoe zij de opleidingen beter kunnen 
ondersteunen, zodat zij meer maatwerk aan overstappers kunnen 
leveren. Mijn tweede gesprek ging over toetsing en examinering. 
Daar gaven de docenten vooral aan om van een ‘afrekencultuur’ 
af te willen. Net zoals CITO (groep 8) niet langer een alles 
bepalend moment is, willen collega’s vanuit het VO een versoepeling van de eis dat leerlingen een 5,5 
gemiddeld op hun centrale examen moeten halen. Wij vertelden toetsing en examinering als 
meetmomenten te zien waarmee wij leerlingen verder kunnen helpen in hun ontwikkelperspectief, niet als 
onderbouwing om hun ontwikkeling te begrenzen. Kortom – Omnia denkt mee met OCW! 

Randee Gagné, teamleider 
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HBR klas 3 bezoekt vakbeurs Bakkersvak 
De leerlingen uit onze opleiding Horeca, Bakkerij & Recreatie bezochten afgelopen week de landelijke 
vakbeurs Bakkersvak in de evenementenhal in Gorinchem. Naast dat ze hier een 
goed beeld kregen van wat er allemaal leeft en speelt in de bakkerswereld werd 
er ook een kijkje gegeven in de nieuwste ontwikkelingen in het vak en waren er 

diverse vakwedstrijden 
waaronder de “Dutch 
Pastry Award” en een 
wedstrijd voor ijsbereiders. 
Ook voor het profielvak 
Recreatie was dit een 
mooie kennismaking.  

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeelsdag OVO 26 maart 
Op 26 maart heeft het personeel van Omnia College een personeelsdag van Stichting OVO. De school zal 
deze dag gesloten zijn. 
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Gemeente Gorinchem bezoekt Omnia College 
Donderdag was de gemeente Gorinchem met de raad op bezoek bij ons. Er was een bijeenkomst over de 
participatiewet. Een aantal keren per jaar gaat de 
gemeenteraad bewust buiten het stadhuis overleggen. 
Uiteraard staat het Omnia College dan klaar om dit mede te 
organiseren. Tussendoor werd er genoten van een heerlijk 
diner dat onze Horecatoppers verzorgden. Zij hadden zo een 
mooie generale vlak voor hun praktijkexamens. 

 

   

 

 

 
                Erik Blankenstein, teamleider 

 

 

Excursie Corpus  
Op 8 maart zijn de leerlingen uit het eindexamenjaar met biologie 
en zorg & welzijn in het vakkenpakket op excursie geweest naar 
Corpus.  

Wij hebben daar een 
‘reis door de mens’ 
gemaakt.  
Herkenbare lesstof die 
nu levensecht leek 

omdat wij in de verschillende delen van het menselijk 
lichaam zaten. Een rondje door de darmen, een kijkje in 
de longen….  
Om er uiteindelijk bij de hersenen weer uit te komen.  
Een leerzame dag en een mooie aanvulling op de voorbereidingen naar het eindexamen. 

Sectie Biologie en Zorg & welzijn.  
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Schoolfeest 
Op eigen initiatief een supervet schoolfeest organiseren voor je leeftijdsgenoten en daarbij geld inzamelen 
voor KiKa. Nick en zijn klasgenoten doen het gewoon!  Zij organiseren op vrijdag 5 april een schoolfeest op 
Omnia waar maar liefst 5 dj’s komen draaien waaronder de wereldberoemde DJ Panic! Ook het AD kwam 
langs om meer te horen over hun toffe actie. Lees hier meer.  

https://www.ad.nl/rivierenland/gorcumse-klasgenootjes-ritselen-bekende-hardcore-dj-voor-hun-schoolfeest-tegen-
kanker~a7294cc6/ 

 

Gorcumse 
klasgenootjes 
ritselen bekende 
hardcore-dj voor 
hun schoolfeest 
tegen kanker | 
Rivierenland | AD.nl 
 

 

 

Leren Verbeteren 
Op Omnia werken we elke dag hard aan het verbeteren van de kwaliteit 
van onze school. Afgelopen week hadden we bezoek van de projectgroep 
Leren Verbeteren. Juliëtte Vermaas is onderwijsadviseur en kijkt samen 
met onze schoolleiding waar we als school nog verder kunnen verbeteren. 
Zij kijkt met een frisse blik naar alles wat er gebeurt in ons mooie 
schoolgebouw. #groeien #allesinbloei  

Casper Valen, docent 

 

https://www.ad.nl/rivierenland/gorcumse-klasgenootjes-ritselen-bekende-hardcore-dj-voor-hun-schoolfeest-tegen-kanker%7Ea7294cc6/
https://www.ad.nl/rivierenland/gorcumse-klasgenootjes-ritselen-bekende-hardcore-dj-voor-hun-schoolfeest-tegen-kanker%7Ea7294cc6/
https://www.ad.nl/rivierenland/gorcumse-klasgenootjes-ritselen-bekende-hardcore-dj-voor-hun-schoolfeest-tegen-kanker%7Ea7294cc6/
https://www.ad.nl/rivierenland/gorcumse-klasgenootjes-ritselen-bekende-hardcore-dj-voor-hun-schoolfeest-tegen-kanker%7Ea7294cc6/
https://www.ad.nl/rivierenland/gorcumse-klasgenootjes-ritselen-bekende-hardcore-dj-voor-hun-schoolfeest-tegen-kanker%7Ea7294cc6/
https://www.ad.nl/rivierenland/gorcumse-klasgenootjes-ritselen-bekende-hardcore-dj-voor-hun-schoolfeest-tegen-kanker%7Ea7294cc6/
https://www.ad.nl/rivierenland/gorcumse-klasgenootjes-ritselen-bekende-hardcore-dj-voor-hun-schoolfeest-tegen-kanker%7Ea7294cc6/
https://www.ad.nl/rivierenland/gorcumse-klasgenootjes-ritselen-bekende-hardcore-dj-voor-hun-schoolfeest-tegen-kanker%7Ea7294cc6/
https://www.ad.nl/rivierenland/gorcumse-klasgenootjes-ritselen-bekende-hardcore-dj-voor-hun-schoolfeest-tegen-kanker%7Ea7294cc6/
https://www.ad.nl/rivierenland/gorcumse-klasgenootjes-ritselen-bekende-hardcore-dj-voor-hun-schoolfeest-tegen-kanker%7Ea7294cc6/
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De mannen van de Techniek 
#sterktechniekonderwijs 

 

Donderdag Stakeholdersdag Techniek 

@Theater De Vijfzinnen: 

aan 100 mensen uit de regio  

(scholen, bedrijven, gemeente, School&Bedrijf) presenteren we ons plan 
om techniekonderwijs te verbeteren. De arbeidsmarkt vraagt om technici 
en wij willen die graag goed opleiden. 

 

 

 

 

 

Wat gaat Omnia doen? 

1. de techniekhal innoveren: 
> 3D-printer, virtueel lassen, lasersnijder, robots, domotica… 
> de denkers scheiden van de doeners 
(een schone techruimte bouwen in de techniekhal) 

 
2. samenwerken met Da Vinci College en lokale bedrijven: 

> techniekonderwijs vernieuwen van techniek naar technologie 
> leerlijn vmbo-mbo ontwikkelen 
> Smart Technology ontwikkelen met aansluiting op MBO-HBO 
 

3. De KlusKlas verder uitbreiden: 
> Naast Anne Frank nog meer basisscholen al in groep 7 aan de slag met techniek 
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Omnia maakt zich dus Sterk voor Techniekonderwijs, samen met de scholen om ons heen en dat is 
donderdag goed ontvangen in ons Gorinchem. Het Gilde staat voor 
ambachtelijke techniek, Omnia staat voor vernieuwing. Samen leiden 
we de technici van de toekomst op. 

Bouw jij met ons mee? Zie jij kansen voor je bedrijf? We werken graag 
met je samen! 

Frank Jonker, docent techniek en projectleider innovatie, 
hoort graag van je: fjonker@omniacollege.nl. 

 

Marieke van den Berg 
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