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Tijd voor vakantie! 

 

Samen werken we aan #futureproof #Omnia: 

- Klas 4 doet nu examen om straks goed te starten in een nieuwe opleiding met voor 
sommigen zelfs al een baan ernaast; 

- Klas 3 gaat na de vakantie op stage om te ervaren hoe het is om te werken binnen het 
profiel dat je hebt gekozen; 

- Klas 2 heeft juist net gekozen voor het profiel en bereidt zich voor op de beroepspraktijk; 
- En klas 1 is goed geland, hoort er nu echt bij en bereidt zich voor op een eerste mooi 

overgangsrapport. 

 

Hoezo vakwerk op ons VMBO!   

Tussendoor organiseren we nog van alles wat Omnia zo’n fijne school maakt:  
Koningsspelen, schoolfeesten voor KiKa, examenbussen op de stoep, de Dag tegen het Pesten… 

Fantastisch, Omnianen, echt elke dag weer. Maar dan nu… even vakantie  

 

Geniet ervan, 
Marieke 

 

 

 

AGENDA 
Vrijdag 19 april t/m 5 mei – vakantie 

Maandag 6 mei start CSPE examen 
BB+KB tot en met 23/5 

Maandag 6 mei t/m 17 mei 
arbeidsoriënterende stage 3e jaar  

Maandag 6 mei - Start periode 3 
maatwerk 

Dinsdag 7 mei en woensdag 8 mei - 
Examentraining klas 4 GL (Lyceo) 

Donderdag 9 mei – start Centraal 
examen GL theorievakken tot en met 
20 mei 
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Dromen van bomen 
Onlangs is er een nieuwe tentoonstelling geopend in het Gorcums Museum. Deze tentoonstelling gaat over 
kunst waarin bomen en bos centraal staan. De opening 

vond plaats in de grote kerk 
en Omnia heeft een kleine 
bijdrage geleverd aan deze 
opening. Wij zorgden voor 
een zaagbok en grote 
trekzagen, waarmee een 
dikke boom werd gezaagd. 
Breng eens een bezoekje 
aan deze tentoonstelling die 
de moeite waard is, als u in 
de buurt bent. Bekijk hier de 
website. 

 

Jos Donjacour, teamleider 

 

 

Dag tegen het Pesten 2019 
 

Aankomende vrijdag is het Goede Vrijdag, de school is dan dicht.  
Echter staat deze dag  landelijk in het teken van de  'Dag tegen het Pesten'. 

Daarom zijn we op het Omnia College afgelopen maandag al gestart om 
hiermee aan de slag te gaan. 

Elke mentor schenkt deze week en de week na de meivakantie in de 
mentorlessen aandacht aan het onderwerp 'seksuele geaardheid'. Dit 
onderwerp is gekozen binnen de commissie Sociale Veiligheid, samen met 
de anti-pestcoördinator. Wij willen graag dat iedereen zich prettig en veilig 
voelt op school. 

Annelies de Groot, pestcoördinator 

 

  

https://www.gorcumsmuseum.nl/tentoonstellingen/522-dromen-van-bomen
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Examenbustour #geenexamenstress 
Donderdag, 11 april, was de ThiemeMeulenhoff examenbus op Omnia! Alle 4GL-TL leerlingen werden op 
het plein verrast door de komst van Tim Hofman en zijn crew. De examenbus was een initiatief van 
ThiemeMeulenhoff om de leerlingen op een ludieke (maar informatieve) manier in contact te brengen met 
verschillende manieren om je op de examens voor te bereiden.  

Tim Hofman (presentator en journalist onder andere bekend als presentator van het online programma 
#BOOS) heeft namens Brainboost de leerlingen aangezet tot een actieve houding. Zijn boodschap was 
duidelijk: ‘Zelf aan de slag!’. Dit onderbouwde hij door een actie ‘Win van Tim’ waarin leerlingen hun huidige 
kennis moesten laten zien. Gelukkig hebben meerdere leerlingen examenbundels gewonnen (oefenstof 
voor de examens) en flashcards meegekregen. 

Een DJ en authentieke Amerikaanse schoolbus maakten het pleinfeest voor 4GL-TL compleet! Kortom, met 
een goed gevoel, #geenexamenstress, de laatste voorbereidingen in! 

 

Randee Gagné, teamleider 
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Stage Omnia College 
Het wordt een spannende tijd voor onze leerlingen van klas 3. Na de meivakantie gaan ze 2 
weken op stage. Dit is een beroepsoriënterende sectorstage. Ze gaan dan op bezoek bij ruim 130 
bedrijven in de regio en daarbuiten.  

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. Door al deze opgedane ervaringen kunnen ze een weloverwogen 
keuze maken voor hun vervolgopleiding. 

Kortom: stage is een zeer belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van onze leerlingen!  
 
Het is ook altijd erg leuk om ze te bezoeken en bezig te zien in de bedrijven. Trots! 

Ook in klas 4 gaan deze leerlingen nog eens 2 weken stage lopen. We zorgen er zo voor dat we 
onze jongeren goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. 

Wil je meer weten of staat de deur van uw bedrijf open om onze leerlingen een stageplaats aan te 
bieden dan hoor ik dat graag. 

Saskia van Mourik, stagecoördinator 

svmourik@omniacollege.nl 

 

 

  

mailto:svmourik@omniacollege.nl
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EXAMENTIJD! 
Vorige week maandag was het startsein voor de digitale examens voor de Basis en Kader 
examenkandidaten. Deze examens zijn goed en rustig verlopen. 

 

Deze week zijn de examenkandidaten van de Gemengde leerweg gestart met hun praktijkexamen.  

Daarna hebben de examenkandidaten even 
vakantie om na de vakantie weer verder te 
gaan: Basis en Kader examenkandidaten 
met hun praktijkexamen en de gemengde 
leerweg examenkandidaten  met het centraal 
schriftelijk examen. 

Het Omnia team wenst alle 
examenkandidaten heel veel succes. Zet 
hem op! 
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Schoolfeest 'Fight for cancer' 
Een schoolfeest dat georganiseerd werd door een paar leerlingen uit klas 2 om geld in te zamelen voor 
stichting KiKa.... Dat het een tof schoolfeest zou worden, stond vooraf al een beetje vast. Maar dat het zo'n 
succes zou worden kon niemand vooraf voorzien. Met 5 
verschillende dj's, waaronder de internationaal bekende DJ 
Panic, ging het dak van onze school er letterlijk vanaf!  

De confettikanonnen, vette lichtshows en alle lekkere 
hapjes maakten het feest compleet. Ook de suikerspinnen 
en popcorn waren een groot succes bij de leerlingen (en 
natuurlijk de docenten 😉😉).  

Daarnaast hadden de leerlingen nog meer initiatieven 
bedacht om geld in te zamelen waaronder enveloppen 
trekken. Bij het enveloppen trekken waren maar liefst 50 
mooie prijzen te winnen (allemaal gesponsord door 
bedrijven in én rond Gorinchem). Hoe tof dat na een uurtje 
alles al was verkocht!  

Het was een zeer geslaagde avond met meer dan 100 
dansende en feestende jongeren. We zijn dan ook onwijs 
trots op dit grote succes. Aangezien de inzameling van geld 
voor KiKa nog steeds door loopt, maken we in de volgende 
nieuwsbrief bekend hoeveel geld er uiteindelijk is 
opgehaald. 🙂🙂 

Nick, Lars, Sem, Anastasia, Liza, Ries en Alyssa, onwijs 
bedankt voor jullie fantastische feest!  

To be continued!  

Casper Valen, docent 
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Koningsspelen 
Op 12 april hebben we geholpen met de Koningsspelen bij 
verschillende basisscholen in Gorinchem. Voor sommigen van 
ons was dit de tweede keer dat ze hierbij assisteerden, maar het 
enthousiasme was er niet minder door! Gehesen in een oranje shirt 
en met een brede glimlach hebben we de basisschoolleerlingen 
begeleid bij diverse activiteiten, van zingen tot sporten, niets was ons 
te gek! Niet alleen voor ons was deze dag een succes, ook vanuit de 
basisscholen hebben we veel complimenten gekregen. We kijken al 
uit naar volgend jaar.  
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