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Ons Omnia 
Deze weken zijn we veel in contact met leerlingen, ouders en  leerkrachten van 
groep 7 en 8 en dat geeft een mooi beeld van onze school.  
Het vakwerk is populair en kinderen vinden het fijn dat ze zoveel kunnen  
kiezen. 
Nog een keer op een rij onze profielen, wel zes onder één dak op alle niveaus: 

 Mobiliteit & Transport    
 Produceren, Installeren & Energie 
 Bouwen, Wonen & Interieur 
 Horeca, Bakkerij & Recreatie 
 Zorg & Welzijn 
 Economie & Ondernemen 

 
Zie hier ons promotiefilmpje waarin het vakwerk en wij #omnianen goed te zien zijn: https://
www.youtube.com/watch?v=fyHQYCNmG_o 

NIEUWSBRIEF  

15 november 2019  

AGENDA 
Maandag 18 november 

Start periode 7 onderbouw 
Ouderavond bovenbouw 
 
Woensdag 20 november 

18.30 uur bezoek  
onderwijsmarkt AOB-
Compaz - ‘t Gilde Gorinchem 
 
Donderdag 21 november 

Ouderinformatieavond O2A5 
op OBS De Sterrenkijker 
Leerdam 19.00 - 21.00 uur 
 
Vrijdag 22 november 

Schoolsporttoernooi  
volleybal bovenbouw 
 
Maandag 25 november 

Voorlichting Engelandreis 
voor leerlingen en ouders 
klas 3 - 19.00 uur 
 
Woensdag 27 november 

Ontwikkelmiddag OP -  
leerlingen zijn deze middag 
vrij 
 
Klik hier voor de jaarplanner 

Kiezen klinkt stoer, maar is natuurlijk hartstikke lastig. Daarom werken we met personal coaches  
die je helpen bij het leren en het maken van keuzes, of dat nu gaat over leren of opgroeien.  
 
Samen met je ouders zoeken we naar maatwerk, precies wat jij nodig hebt om lekker naar school  
te gaan. We merken dat leerlingen het prettig vinden als ze onze échte, volle aandacht krijgen.  
En terecht! Opgroeien gaat echt niet altijd vanzelf. We maken allemaal weleens een foutje.  
Op Omnia mag dat. Als je er maar van leert. We denken samen in oplossingen. En zo gaan we 
samen positief naar school.  
 
Heb jij je personal coach intussen op de koelkast geplakt? Goed zo ;-)  
Dan weet je ons te vinden. Elke dag weer   
 
Fijn weekend, 
Marieke van den Berg 
Directeur  
 

https://www.youtube.com/watch?v=fyHQYCNmG_o
https://www.youtube.com/watch?v=fyHQYCNmG_o
https://mymerewade.sharepoint.com/:b:/s/Omnia-MT/ERyJOlyna0hEuJTqJ_Rl_5oBwqwf4a0povjkrGeI3NcbIA?e=bEsXAR
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Doedagen op het Omnia 
De afgelopen weken hebben wij verschillende dagdelen leerlingen mogen ontvangen op ons Omnia College. 

Deze leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen kwamen ervaren hoe het is op het Omnia College. Alle  

leerlingen konden kiezen uit 2 workshoprondes. Zo konden ze bij HBR cocktails maken, pannenkoeken bakken, 

cupcakes versieren en kruidnoten bakken. Bij Timmerklas een ‘blaasauto’ in elkaar zetten, bij Techniek een  

spiraal maken en kennis maken met moderne technieken. Op de afdeling Zorg en Welzijn werd geoefend met 

nagels lakken, T-shirts ontwerpen en vlechten in de kapsalon. Op de afdeling Economie en Ondernemen leerden 

de kinderen werken met een kassa, labels maken, een etalage inrichten en de waarde inschatten van  

verschillende telefoons. Ook voor de sportieve kinderen was er een interessante workshop in de Sportklas.  

Een lekker potje boksen of een potje “iemand is hem, niemand is hem” leverde lachende en vermoeide  

gezichten op. Al met al zijn er heel veel leerlingen van de basisscholen bij ons langs geweest en hopelijk kunnen 

we ze de komende jaren begroeten bij ons op het Omnia. Onze dank is dan ook groot voor alle collega’s die  

deze dagen hebben geholpen om alles in goede banen te leiden.  

Martien Hendriks en Marco Timmer, docent  
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Voorlichting schoolreis Engeland klas 3 
Ieder jaar gaan we met de leerlingen van klas 3 vier dagen op schoolreis naar Engeland. Ook dit jaar gaan we  

deze mooie reis weer maken. 

Op maandagavond 25 november om 19.00 uur is er voorlichting over deze reis. Belangrijk is, dat als leerlingen in 

willen schrijven voor deze reis, ze met een ouder aanwezig moeten zijn op deze avond. 

Daar zullen ook alle docenten zijn die de reis begeleiden.  Er wordt informatie gegeven over de reis, het  

programma in Londen, de afspraken die gelden tijdens de reis en de kosten. 

Nasra Bakas, docent 
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Internationaal Film Festival Gorinchem  
  

In het kader van “De Maand van Respect” organiseerde de Gemeente Gorinchem en haar partners  

schoolvoorstellingen van het Internationaal Film Festival Gorinchem. Op vrijdag 1 november zijn onze tweede-

klassers onder begeleiding naar de VUE-bioscoop in Gorinchem geweest om de Film “Vechtmeisje” te zien. 

Het gaat over de 12-jarige Bo. Als haar ouders in een vechtscheiding belanden, verhuist de eigenzinnige en 

licht ontvlambare Bo met haar moeder en broer naar een Amsterdamse buitenwijk. Daar introduceert  

buurmeisje Joy haar bij de kickboks-club. Ze blijkt een natuurtalent te zijn en mag al snel meedoen aan de  

Nederlandse kampioenschappen, maar door de scheiding van haar ouders is Bo afgeleid en komt de wedstrijd 

steeds meer in gevaar. Bo moet leren zich te beheersen en accepteren dat ze niet alles onder controle heeft. 

Een verhaal waarin een aantal van onze tweedeklassers zich konden herkennen. Na afloop ging de Gorcumse 

Rick Roos, cameraman en filmmaker van beroep, samen met onze leerlingen dieper in op de onderwerpen van 

de film. 

Alexander Marakis, docent 
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Vakwerkweken 
Sinds vorige week zijn wij van start gegaan met vakwerkweken. Deze vakwerkweken zijn te zien op al onze  

social mediakanalen. Het vakwerk op het Omnia College is uniek. Vanaf klas 1 maak je in het eerste jaar meteen  

kennis met de vakwerkklassen. Is de vakwerkklas die je hebt gekozen toch niet wat je ervan had verwacht? 

Geen probleem dan kies je de volgende periode een andere, wel zo makkelijk! 

Vakwerkweek 1: Techniekklas 

De eerste vakwerkweek trappen we af met de Techniekklas. Wat leer je daar allemaal precies? In de techniek-

klas leer je tijdens verschillende praktische opdrachten om te gaan met elektriciteit en metaal. Leer spanning en 

weerstand kennen en toepassen in het maken van een stroomkring, een thermo-ventilator, elektromotor of 

een zenuwspiraal. Ook leer je lassen en maak je hele toffe producten van metaal! Van een paar hightech snufjes 

houden we ook op ons Omnia. Programmeer kleine robots, ontwerp een product op je laptop en laser het uit 

hout of op een van onze 10 3D-printers! 
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Vervolg Vakwerkweken 
 

Vakwerkweek 2: Koksklas 

Het stokje wordt overgedragen van Techniek- naar koksklas. Het woord koksklas verraadt natuurlijk al een  

beetje wat je doet bij deze klas. Je werkt als een echte kok. In onze eigen horecakeuken en bijbehorende  

bakkerij-afdeling leer je allerlei gerechten te bereiden en bak je diverse bakkerijproducten.  Een uitje naar ons 

vakgebied vinden we ook erg belangrijk en gezellig. Of we koken/serveren bij lokale uitjes als de stadstafel in 

Gorinchem! Ben je een echte kok of hou je juist van in de bediening staan? Dit ga je ontdekken bij de koksklas!  

Wist je dat je zelf kan eten in ons restaurant op dinsdag en donderdag?! 

   

 
Volg ons op al onze social mediakanalen & blijf op de hoogte van alles op ONS Omnia! 

https://www.instagram.com/omniacollege/ 

https://www.instagram.com/teachinn.omnia.hbr/ 

https://www.facebook.com/omniacollege/ 

https://www.omniacollege.nl/ 

 

En kom vooral langs op onze Open Dag op 24 januari!! 

Team HBR 

https://www.instagram.com/omniacollege/
https://www.instagram.com/teachinn.omnia.hbr/
https://www.facebook.com/omniacollege/
https://www.omniacollege.nl/
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Samen Dementie Vriendelijk  
De leerlingen van Zorg & Welzijn zijn de laatste tijd druk bezig geweest met het maken van de trainingen van 

Samen Dementie Vriendelijk.  

De trainingen vertakken zich in verschillende Zorg & Welzijn onderdelen. Online hebben de kinderen hard  

gewerkt aan de training. De leerlingen kregen dan een aantal situaties over dementie waarbij zij de juiste  

antwoorden moesten kiezen. Als ze alle antwoorden juist hadden kregen ze een speldje opgestuurd. Zo leerden 

de leerlingen vaardigheden die belangrijk zijn voor het contact met mensen die dementie hebben. De training 

geeft veel tips over hoe te handelen bij het contact met mensen met dementie. Omdat dementie steeds meer 

voorkomt, krijgen de leerlingen deze tijd overal met dementie te maken en is het daarom van cruciaal belang 

dat leerlingen weten hoe ze in een van deze situaties moeten handelen.  

De leerlingen gaan nog veel meer trainingen op het gebied van Samen Dementie Vriendelijk volgen.  

Bijvoorbeeld in situaties:  

  Bij de kapper  
  Bij mondzorgpraktijk  
  In de horeca  
  In de thuiszorg  
  Aan de telefoon  
  In de winkel  
  In het vrijwilligerswerk  
  In het openbaar vervoer  
 

Wij kunnen ons voorstellen dat iedereen wel eens met dementie te maken heeft gehad op straat of in de winkel. 

Maar heeft u juist gehandeld?  

Een klein gebaar kan het verschil maken!  

Lia van Gorkom, docent 
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Pre+ correctie maatschappijkunde  
  

Op zaterdag 2 november ben ik naar Arnhem gegaan voor een Pre+ correctie maatschappijkunde KB.  

Met ongeveer 25 andere ingelote maatschappijkunde docenten uit het hele land mochten we alvast het examen 

maatschappijkunde 2020 voor vmbo-KB maken.  

We moesten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen en ook onze telefoons werden ingenomen. Eerst  

gingen we individueel aan de slag en na de lunch bespraken we het examen in kleinere groepjes. We noteerden 

bij veel examenvragen onze feedback over de vraagstelling of het correctievoorschrift.  

Cito en het College voor Toetsen en Examens gaan nu met onze feedback aan de slag. 

 Een interessante en leerzame dag! 

 Ingrid Megchelsen, docent 
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vmbo, mavo….wat is het verschil? 
Veel mensen herkennen de afkortingen vmbo, mavo en mbo, maar weten niet precies waarvoor deze  

afkortingen staan of hoe deze opleidingsniveaus in relatie tot elkaar staan.  

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, duurt 4 

jaar en kent 4 leerwegen  

 basisberoepsgerichte leerweg (BB)  

 kaderberoepsgerichte leerweg (KB)  

 gemengde leerweg (GL)  

 theoretische leerweg (vmbo-t of TL) 

 

Alle niveaus bereiden leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs 

(mbo). Omnia heeft alle 4 de leerwegen binnen het vmbo, biedt in alle 4 

de leerwegen zowel theorievakken als sectorgerichte praktijkvakken aan, 

waardoor alle leerlingen met een vmbo-schooladvies een optimale  

voorbereiding krijgen voor hun vervolgonderwijs. Hoe zit dat dan met 

mavo? 

Mavo is de afkorting voor het vroegere middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Sinds 1999 is de 

mavo in het vmbo opgegaan en heet theoretische leerweg (vmbo-t of TL). Mavo (in ieder geval als apart, 

erkend opleidingsniveau) bestaat niet meer. Toch blijft de mavo in trek door de naamsbekendheid. Wat is 

dan het verschil tussen vmbo-tl op Omnia en de mavo op Fortes (ze zijn immers beide vmbo-tl opleidingen). 

Het enige verschil is de invulling van het examenpakket. Leerlingen op Omnia doen centraal eindexamen in 

6 theorievakken en 1 sectorgericht praktijkvak. Op Fortes doen leerlingen examen in 7 theorievakken.   

Beide doelgroepen (zowel op Omnia als op Fortes) verdienen een vmbo-tl diploma. Met dit diploma kunnen 

leerlingen (Omnia en Fortes) doorstromen naar mbo 4 of de havo. Dus wat is het verschil?  

It’s all in the name.  

Randee Gagné, teamleider 
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Ouderinformatieavonden + Soepele overstap  
In de afgelopen dagen heb ik heel wat ouders te woord mogen staan tijdens onze informatieavonden. Tijdens  

deze avonden vertel ik wat Omnia allemaal voor moois te bieden heeft aan alle belangstellende ouders uit het 

basisonderwijs. Inmiddels zijn er 6 avonden (op verschillende locaties) achter de rug, waarvan toch echt de  

leukste avond op ons eigen Omnia was!  

Op deze avond werden onze gasten welkom geheten door 4 toppers uit onze eigen school! (Indy, Yanou, Sterre 

en Sabine bedankt!). Zij serveerden koffie met een klein gebakje in ons restaurant. Dit werd muzikaal begeleid 

door onze eigen pianist Wietse! Hoe mooi en stoer om dit talent in te zetten voor zo’n 60 gasten….   

We willen natuurlijk dat alle kinderen op een prettige manier naar de middelbare gaan. De coach voor een  

Soepele Overstap staat daarom ook de komende tijd voor jou klaar! Iedere bezoeker op een informatieavond 

kreeg een stapel post-its in de vorm van een tekstballonnetje (zie afbeelding). Wil jij ook nog meer informatie of 

graag een informatieavond bijwonen? Neem dan contact met mij op!  

Casper Valen – Coach soepele overstap  

cvalen@omniacollege.nl 

Indy, Yanou, Sterre en Sabine  

Indy, Yanou, Sterre en Sabine  
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Stage klas 4 - De Klokkenstoel 
 

Inmiddels zijn onze leerlingen uit het vierde leerjaar alweer aan de  

tweede en laatste week van hun stage begonnen. Op heel veel  

verschillende plaatsen werken zij in heel verschillende bedrijven en  

beroepen. Dit is niet alleen om het vak te leren, maar vooral ook om te 

ervaren wat wel en niet bij hen past. De leerlingen worden door een  

docent van school bezocht op hun stageadres. 

Een heel speciale stage lopen Daniël en Tom. Zij werken op school onder leiding van een groepje  

ambachtslieden aan een klokkenstoel. Zij leren hier een combinatie van moderne en oude vaardigheden. Een 

heel mooie stage met als eindresultaat een klokkenstoel die gebruikt gaat worden om de klok uit de Exoduskerk 

te kunnen plaatsen op de locatie ‘Buiten de Waterpoort’. Als die er straks staat, kunnen we nog honderden  

jaren naar hun werk kijken, zo degelijk wordt die klokkenstoel gemaakt. 

Aan dit project is ook uitgebreid aandacht besteed in AD Rivierenland. Hier kunt u het artikel lezen. 

https://www.ad.nl/rivierenland/leerlingen-omnia-college-bouwen-klokkenstoel-voor-klok-van-exoduskerk~a1571359/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week meer stages in onze Stage Special! 

https://www.ad.nl/rivierenland/leerlingen-omnia-college-bouwen-klokkenstoel-voor-klok-van-exoduskerk~a1571359/
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Opening Tech-hal op Omnia College 
Een tijdje geleden hebben we jullie verteld over de vernieuwingen die er binnen ons techniekonderwijs plaats 

vinden. Binnenkort mag ook jij komen bewonderen hoe tof onze Tech-hal is geworden! Robots, drones, een 

hele rij 3d-printers en nog meer high-tech technieksnufjes staan voor jou klaar! 

 

Hoe we deze fantastische ruimte gaan openen, blijft nog een geheimpje. Maar dat deze gave ruimte (speciaal 

voor technische denkers!) een toffe opening krijgt moge duidelijk zijn! We willen jou natuurlijk ook tijdens  

deze opening dit mooie stukje Omnia laten zien.  

Zet vast 24 januari (inderdaad tijdens onze Open Dag!) met stip in je agenda!  

Natuurlijk kom jij ook kijken bij onze vernieuwde ontwikkelplaats van technisch talent!  

Team techniek 
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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

