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AGENDA 
Dinsdag 8 oktober 

Ontwikkelmiddag OP—
leerlingen vrij  
 

Zaterdag 19 oktober t/m  
zondag 27 oktober   

Herfstvakantie 
 
 
Klik hier voor de jaarplanner 

 
Op ons Omnia bieden we 7 van de 10 profielen vmbo aan. Dat maakt ons een 

unieke school waar anderen graag bij aansluiten. En natuurlijk zijn wij dan  

gastvrij en zien we ook kansen voor onze leerlingen om kennis te maken met 

anderen. 

Leerlingen van de Merewade Praktijkschool, ISK de Toekomst en het Fortes  

Lyceum volgen sinds september ook enkele lessen in ons gebouw. We zijn blij 

met de goede start die we samen maken. Verderop meer informatie over deze 

drie nieuwe partners. 

 

Soms zit blijdschap in kleine dingen. Je zet een piano in 

school en kijkt wat er gebeurt…kinderen prikkelen,  

verrassen, uitdagen…  

onderwijs is zo mooi! 

Onze Wytse (links) steelt direct de show in een volle 

aula met zijn ‘Pirates of the Caribbean’ en Indy (rechts) 

krijgt Yasmina zelfs aan het zingen.   

Lekker spelen jongens en meiden!  

Wel op tijd naar de les hè ;-) 

Marieke van den Berg 

Directeur 

 

 

NIEUWSBRIEF  

4 oktober 2019  

https://mymerewade.sharepoint.com/:b:/s/Omnia-MT/ERyJOlyna0hEuJTqJ_Rl_5oBwqwf4a0povjkrGeI3NcbIA?e=bEsXAR
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Merewade Praktijkschool 
Leerlingen van de Praktijkschool, onze buren, volgen enkele lessen in onze praktijkruimtes: de bakkerij, techniek-

hal en het leerplein Economie & Ondernemen zijn heel aantrekkelijk voor deze leerlingen die graag met hun han-

den werken en leren. De coaches van de praktijkschool begeleiden de leerlingen, de docenten van Omnia zullen 

de vaklessen verzorgen. Zowel de leerlingen van PrO als Omnia volgen hun eigen lessen met eigen docenten. 

 

‘The Sky is the Limit!’ 

Zo opende ik mijn welkomst woord afgelopen woensdag toen ik rond de 70  
brugklasleerlingen mocht ontvangen op Omnia. Zij hadden, als onderdeel van OVO  
talentontwikkeling Engels, eind vorig jaar een Cambridge English Young Learners  
exam gemaakt en kregen nu de officiële certificaten uitgereikt. Samen met Marleen 
Soto-Geertsma (Cambridge Assessment English, Benelux) en Hannah Zwiers (Zwiers 
Language Training) had ik de eer om samen met deze leerlingen en hun ouders een 
feestje te bouwen. Het was voor de leerlingen een reünie (na de eerste weken op  
verschillende voortgezet onderwijsscholen te zijn geweest) en voor Stichting OVO een  
première (nog nooit eerder hebben leerlingen Young Learners exams gemaakt). Kortom, al reden genoeg om te 
vieren, maar met als kers op de taart, 70 blije gezichten met hun eerste echte Cambridge certificaat.  

The sky is the limit and OVO lets our stars shine! 

Randee Gagné, teamleider 
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ISK De Toekomst 

ISK De Toekomst heeft een eigen vleugel op Omnia, aan de zijkant bij de nieuwe 

voetbalkooi. De 45 leerlingen hebben hun eigen ingang, eigen lokalen, eigen 

team docenten, eigen schoolplein, eigen onderwijs, maar natuurlijk ontmoeten 

we elkaar ook  We hebben in elk geval afgesproken dat de leerlingen van ISK 

de Toekomst enkele vakwerklessen zullen volgen op Omnia, met onze experts 

als vakdocent. 

Madeleine de Winde, teamleider; 

ISK De Toekomst bestond in januari 2019 drie jaar. Als noodopvang begonnen in 

de kantine van voetbalvereniging Unitas, is zij nu uitgegroeid tot een volwaardige onderwijsvoorziening voor  

buitenlandse jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar. Op een ISK krijgen niet-Nederlandse leerplichtigen  

maximaal twee jaar de tijd om voldoende Nederlands te leren om in het reguliere onderwijs in te stromen. In de 

afgelopen jaren hebben ruim 80 leerlingen hun weg gevonden naar het MBO, het VO en een enkeling naar het 

HBO.  

Sinds september 2019 zijn we nadat we tweemaal in een pand hebben gezeten dat afgebroken moest worden, 

gehuisvest in een vleugel van het Omnia College. We zijn enorm blij dat we nu op deze prachtige locatie zitten en 

hopen hier de komende jaren te kunnen blijven. 

www.isk-gorinchem-de-toekomst.nl  

  

  

 

http://www.isk-gorinchem-de-toekomst.nl


  

  

W. de Vries Robbéweg 27 

4206 AK Gorinchem 

    

      
0183 622 728 

info@omniacollege.nl 

 

 

 

Fortes Technasium 
Fortes Lyceum bouwt een nieuw Technasium, dat waarschijnlijk in het najaar pas klaar is. Wij ontvangen de technasiasten 

en hun coaches  graag voor een paar maanden in ons DLC, het digitaal leercentrum naast de  

techniekhal, omdat we veel van elkaar kunnen leren als het gaat om Sterk Techniekonderwijs.  

De Technasiasten zijn onder de indruk van ónze techniekhal. Er is nu een ruimte voor de doeners 

en een spiksplinternieuwe ruimte voor de denkers, waar we gaan werken met de nieuwste  

technieken als lasersnijden, virtueel lassen en 3D-printen. Het Technasium wil ons als dank een 

handje helpen om daar een goede start te maken op weg naar #futureproof #techniekonderwijs! 

Bianca Stalenhoef,  Fortes Lyceum;  

Het Fortes Technasium heeft dit jaar zijn start gemaakt op het Omnia College in verband met 
verbouwingswerkzaamheden op het Fortes Lyceum. De inpandige gymzaal aldaar wordt  
momenteel verbouwd tot een nieuwe Technasiumruimte waar plaats is voor ruim 100  
leerlingen. Tegen de Kerst hopen wij onze intrek hierin te kunnen nemen. 
Ondertussen voelen wij ons welkom op het Omnia College. Er is plaats voor ons gemaakt in de 

techniek-vleugel waar wij het DLC en lokaal 0.09 tot onze beschikking hebben. Het DLC is een  
fijne, grote ruimte die door ons is omgetoverd tot ‘het Technasium’. Technasium leerlingen van klas 1 
tot en met 6 volgen hier twee maal per week hun O&O (Onderzoek & Ontwerpen) lessen. 
Naast de O&O lessen zijn wij vanuit ons Technasium dit schooljaar gestart zijn met een nieuwe  
onderwijsvorm onder de naam ‘Tech 2.0’. De 27 Technasium leerlingen uit klas 4, havo en vwo,  
vormen de pilotgroep voor deze vernieuwende  nderwijsvorm. Kort gezegd starten we iedere dag 
gezamenlijk met deze groep om 8.30 uur met een dagstart, gevolgd door een blok autonome  
leertijd tot 10.45 uur onder leiding van een havo- en een vwo-coach. Na de pauze volgen de  
leerlingen drie expertlessen van vakdocenten van het Fortes met tussendoor de middagpauze. Van 
14.00 tot 15.00 uur is er nog een blok autonome leertijd gevolgd door een korte, gezamenlijke  
dagafsluiting. Deze pilotgroep is dus alle dagen van de week op het Omnia gehuisvest. 

We zijn inmiddels een paar weken onderweg en de meeste kreukels zijn nu wel gladgestreken :) Het 
was voor iedereen even wennen: een nieuwe locatie voor de pilotgroep, het pendelen van docenten en Technasium leer-
lingen, de introductie van de OVO-fiets en Omniamedewerkers die ineens een deel van hun 
school moeten delen met ‘nieuwe collega’s’ en  
onbekende leerlingen. We zijn ondertussen aardig gewend aan elkaar en wij hebben ons 
plekje hier zéker gevonden. Dank aan alle collega’s van het Omnia College voor hun  
gastvrijheid!! 
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Vanaf 1 augustus 2019 hebben docenten in het Voortgezet Onderwijs elk jaar recht op 50 uur ontwikkeltijd,  

tijd om samen te werken aan inspirerend onderwijs.  

De helft, 25 uur ontwikkeltijd, roosteren we in op 5 verschillende dagdelen, namelijk: 

Dinsdagmiddag 8 oktober 

Woensdagmiddag 27 november 

Donderdagmiddag 16 januari 

Maandag (hele dag) 4 mei 

De overige uren nemen de docenten op in overleg met de teamleider.  

Ontwikkeltijd helpt docenten bij het lesgeven. Deze landelijke maatregel komt ook rechtstreeks voort uit de 

schreeuw om werkdrukverlichting in het onderwijs. En… misschien nog wel het belangrijkst… deze ontwikkeltijd 

geeft docenten de ruimte zich te ontwikkelen. Het lerarentekort vraagt namelijk om expliciete aandacht voor 

onze docenten die wél graag lesgeven. Die steunen we dus door hen op deze ontwikkelmomenten de ruimte te 

geven voor de ontwikkeling van hun vak, de school of zichzelf. En dat komt weer rechtstreeks ten goede aan 

onze leerlingen  

8 oktober vindt de eerste Omnia ontwikkelmiddag plaats. De leerlingen zijn dan dus vrij.  

Vragen? Zoek ons zeker op! 

Randee Gagné 

Erik Blankenstein 

Casper Valen 
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Huiskamerfestival op 6 oktober 

http://www.binnenskamersgorinchem.nl/   

Omnia verzorgt met team HBR de luxe hapjes  

 

Cito-toetsen - leerlingvolgsysteem 

Om de kennis en vaardigheden van onze leerlingen in de gaten te houden nemen we op school  

Cito-toetsen af. In het begin van leerjaar 1 doen we een nulmeting (start). Aan het einde van klas 1 en klas 

2 doen we weer een toets. Deze toetsen nemen we digitaal af onder schooltijd. Daarmee kunnen we de 

kennis en vorderingen van de leerlingen zien op het gebied van Nederlandse taal, Engels, rekenen en  

wiskunde. Wanneer we constateren dat leerlingen achterblijven in de leerstof kunnen we de leerlingen 

opgeven voor Maatwerk op school, om de leerlingen beter te begeleiden. Na de afname van de toetsen 

bespreekt de mentor de resultaten met de leerlingen en geeft de mentor het rapport mee naar huis voor 

de ouders. 

 

Cora van Bennekom, docent 

 

http://www.binnenskamersgorinchem.nl/
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De Gezonde School 

Op Omnia willen wij een gezonde omgeving creëren waarin onze leerlingen zich fit voelen om te leren!  

Zo hebben wij bijvoorbeeld vanuit het Voedingscentrum een Gouden Schaal (één van de 354 in Nederland!)  

gekregen voor onze gezonde schoolkantine (HELE LEKKERE broodjes, yoghurt, fruit) en is Omnia een rookvrije 

school. Naast deze initiatieven zijn wij ook bezig om ons schoolplein rijker in te richten met meer ruimte voor  

beweging en groen. Ook hopen wij binnenkort te starten met sportactiviteiten tijdens sommige grote pauzes.  

Andere onderdelen van gezondheid waarop Omnia zich wil richten zijn genotsmiddelen en gamen. Wij hebben 

ons dit jaar aangemeld voor een tweejarig traject vanuit Youz (expertisecentrum 

voor educatie over genotsmiddelen) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

(GGD). Dit traject focust vooral op bewustwording en preventie. Daar willen we 

natuurlijk ook ouders en verzorgers in meenemen! Als eerste aftrap nodigen we  

iedereen van harte uit voor een NIX18-avond op 9 oktober, georganiseerd vanuit 

de gemeente (bekijk hier de uitnodiging voor meer  informatie). Later dit jaar 

volgt nog een thema-avond op Omnia. Daar hopen we iedereen te zien! Denk je 

graag mee? Dan kun je contact opnemen met mij: rgagne@omniacollege.nl 

Samen staan we sterk – of is het samen zijn we gezond!  

Randee Gagné, teamleider 

 

https://www.eventbrite.com/e/durftevragen-over-nix18-tickets-74084126617?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing&mc_cid=aff7e7f500&mc_eid=%5bUNIQID%5d
mailto:rgagne@omniacollege.n
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Decaangesprekken  
We gaan weer starten met de jaarlijkse gesprekken met onze examenleerlingen. 

Wat doen we? 

De examenleerling ontvangt een uitnodiging en een opdracht via Intergrip voor een gesprek. Tijdens het  
gesprek hebben wij het over de schoolresultaten en kijken wij terug 
naar eigen ervaringen van de leerling binnen eigen netwerk. De 5 
loopbaancompetenties kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werk-
exploratie, loopbaansturing en netwerken komen aan bod tijdens het 
gesprek. De leerling krijgt handvaten mee en een overzicht voor de 
open dagen van de MBO’s in de regio om te kunnen bezoeken. 

Wat willen we ermee bereiken? 

Door het gesprek de leerling aanzetten tot actie naar een vervolgop-
leiding. De leerlingen weten waar zij  
terecht kunnen met hun vragen. Zo willen wij onze leerlingen  
bewuster laten kiezen voor hun vervolgopleiding. Met een reflectie-
opdracht in Intergrip kunnen de  
leerlingen reflecteren over de informatie van het gesprek. 

  

Jamila Ouajnan, Decaan Omnia College 

LO2 4G is de komende weken te gast in het wedstrijdbad van het Caribabad. Elke week staat er een zwem-
training op het programma. Waarin verbeteren van zwemconditie, aanleren en verbeteren van zwemslagen 
centraal staat. Niet alleen sportklas gaat extern om sportactiviteiten te doen binnen Gorinchem, maar LO2 
ook!  

Zit je in de tweede en hou je van sport en bewegen? Kies dan LO2 in de derde klas want je doet veel uitda-
gende externe sport activiteiten. 



  

  

W. de Vries Robbéweg 27 

4206 AK Gorinchem 

    

      
0183 622 728 

info@omniacollege.nl 

Klusklas van Anne Frank school weer van start gegaan! 
We zijn op Omnia weer volop aan het genieten! De 1e groep van de Anne Frank school is namelijk weer lekker 
actief in onze vernieuwde Techniekhal met de Klusklas!  

Iedere vrijdag worden 8 leerlingen van ‘de Anne’ opgehaald met ons busje om te klussen en bouwen aan de  
tofste opdrachten! Samen met onze techniekdocent Ahmed Ouajnan en 2 leerlingen uit de bovenbouw hebben 
ze de grootste lol en maken de mooiste dingen.  

Wil jouw school ook meedoen aan de klusklas?  

Let us know!  

Casper Valen, teamleider 

 

 

 

 

 

Maatwerk voor klas 1 en 2 

Deze week starten we met onze lessen maatwerk in de onderbouw. Op de donderdag- en vrijdagmorgen starten 
op het 1e uur speciale lessen met aandacht voor de leerlingen die net wat extra hulp kunnen gebruiken. Deze 
maatwerkuren zijn beschikbaar in Nederlands, rekenen en huiswerkbegeleiding. Doordat de lessen worden  
gegeven in hele kleine groepjes en de reguliere lessen voor de onderbouw op deze dagen pas het 2e uur  
beginnen, krijgen deze kids de extra aandacht die ze verdienen! Maatwerk dus! 
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Teach inn 
Elke dinsdag en donderdag is ons restaurant geopend op Omnia College. 

Het diner start om 17.30 uur.  De leerlingen, onze talenten, van de afdeling HBR (Horeca, Bakkerij, Recreatie) 

serveren dan een lekker driegangendiner voor €12,50 pp excl. drankjes. Vanaf 17.00 uur is de bar open om een 

aperitiefje te drinken. 

We zouden het erg leuk vinden om jullie te mogen 

ontvangen in het restaurant voor een gezellige 

avond. Wel even reserveren van tevoren a.u.b.  

U kunt reserveren via restaurant@merewade.nl of  

bellen naar 0183-616602 

Van harte welkom! 

 

Culinaire groet,  

Leerlingen en Docenten van de afdeling HBR 

 

 

mailto:restaurant@merewade.nl

