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Coaching op Omnia 
 
We geven op Omnia steeds meer tijd en aandacht aan goed gedrag. Natuurlijk zien 

we sowieso het liefst leerlingen die blij naar school gaan, zich goed gedragen en  

goede cijfers halen. Maar fouten maken mag op ons Omnia. Als we er maar van leren 

en dat doe je tijdens een goed gesprek. 

De mentoren zorgen voor een goede sfeer in de les, maar zijn ook personal coaches. 

Ze helpen leerlingen en ouders bij het opgroeien en het maken van keuzes. Samen 

zoeken we naar maatwerk, precies wat nodig is om lekker naar school te gaan. 

We zien dat leerlingen sterker worden van deze aanpak, beter weten wat ze willen en hoe ze hun doelen  

bereiken. En dat gunnen we ook onze docenten  

Daarom gaat HPC vanaf nu ook docenten coachen. Ook zij verdienen 
de positieve aandacht die nodig is om elke dag weer goed les te  
geven en te zorgen voor onze #omniaantjes. 

 
Vanaf januari voegen we daar nog een fulltime leerlingbegeleider aan toe voor het hele team Omnia. Voor de 

leerling die net even iets meer aandacht nodig heeft dan de personal coach kan bieden. Voor de docent die 

de orde op orde wil krijgen. Voor de personal coach die graag een goed gesprek met ouders voert.  

Voor ouders die graag de beste hulp aan hun kind bieden. 

Dankjewel Omnianen, ik zie dat we goed voor elkaar zorgen vanuit de driehoek leerling – ouder – kind. En dat 

is het mooiste wat we onze kinderen kunnen bieden! 

Fijn weekend, 

Marieke van den Berg 

Directeur 

 

NIEUWSBRIEF  

13 december 2019  

AGENDA 
Maandag 16 december 

 Driehoeksgesprekken  
onderbouw 

 Uiterste inleverdatum  
formulieren Engelandreis 
klas 3 
Woensdag 18 december 

 Kerstgala  
19.30—23.00 uur 

 Kerstmarkt Lingewijk 
Vrijdag 20 december 

 Einde periode 2  
bovenbouw 

 Einde periode 1  
maatwerk 

 Activiteit met personal 
coach, leerlingen na  
12 uur vrij 

 Kerstafsluiting personeel 
12.30 uur 

 Kerstontbijt in samenwer-
king met Rotary 

Maandag 6 januari 

Leerlingen 1e uur vrij i.v.m. 
personeelsbijeenkomst 

 
Klik hier voor de jaarplanner 

https://mymerewade.sharepoint.com/:b:/s/Omnia-MT/ERyJOlyna0hEuJTqJ_Rl_5oBwqwf4a0povjkrGeI3NcbIA?e=bEsXAR
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Sinterklaas 
Schoorsteen, pakjes, muziek en Pieten waren in de centrale hal, klaar om 180 basisschool leerlingen van de JPWaale 
en Anne Frank school te ontvangen. Kortom, feest op Omnia! 

Hier een paar reacties van onze basisschool collega’s:  

         Wat was het gezellig vanmiddag! 
Super hoe jullie deze dag weer mogelijk hebben gemaakt. 
Al onze kinderen en ouders hebben genoten!  

         Wat was het leuk vanmiddag! Bedankt voor het warme welkom en de leuke variatie in activiteiten. 
Hopelijk vonden jullie (docenten en leerlingen) het ook leuk! 
Nog een vraag: mogen wij het kruidnotenrecept? Wat waren die lekker, ook veel ouders waren er  
enthousiast over. Misschien is het het geheim van de kok, dan moet je het eerlijk zeggen hoor! 

         Super bedankt voor een top dag! Hele blije kids en ouders! 

 

Dit geeft ons vleugels voor het volgende  feest! 

Ik wil niet teveel verklappen.....maar houd de mail in de gaten voor een speciale Kersteditie van deze  
nieuwbrief......onder anderen met kerstdiner, foute kerstruidag, kerstgala, kerstontbijt voor ouderen.....  
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Zegt het voort, elke dinsdagmiddag pauzesport! 

King of the Pitch week 1 

King of the Pitch week 2 

King of the Pitch week 3 
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Vakwerkklassen Op Omnia College 
Afgelopen weken stonden onze Omnia Socials in het teken van de vakwerkweken. Het vakwerk werd letterlijk in het zonnetje 
gezet omdat dit zo uniek is op ons Omnia. Vanaf het eerste jaar kun je onderzoek doen naar welke vakwerkklas je echt wilt 
gaan doen! 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! In jaar 3 & 4 ga je gericht kiezen en ga je de door jou gekozen vakwerkklas helemaal  
verkennen. We stellen de vakwerkklassen graag even aan je voor. Beauty & Care klas sluit de vakwerkweken krachtig af!  
 
Beauty & care klas 
Beauty & Care, klinkt als een enorm breed begrip. En dat is het ook absoluut! Ben jij gek op zorgen voor anderen? Dan is de 
beauty &c are iets voor jou. Je leert bijvoorbeeld te zorgen voor ouderen, zieken, kleine kinderen en baby’s. Ook leer je over 
voeding, persoonlijke verzorging, EHBO en nog veel meer. Je leert zorgen in de breedste zin van het woord! Van nagels lakken 
tot aan een simpele maaltijd verzorgen, bij beauty & care leer je het allemaal! Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan 
moet je zeker kiezen voor de beauty & care klas.  
 

Voor nog veel meer informatie over de beauty & care klas kun je onderstaand filmpje bekijken! 
https://www.youtube.com/watch?v=dr2WrMkLUWo 

 

 
Nieuwsgierig geworden van onze vakwerkweken? 

24 januari hebben wij  van 16.00 – 21.00 open huis op ons Omnia! 
 

Meer informatie online? Bekijk filmpjes over ons vakwerk op YouTube & volg ons op al onze social mediakanalen & blijf op de 

hoogte van alles op ONS Omnia!  

https://www.youtube.com/channel/UCq6DoMqoJYfVNq_6cUTy7aQ 

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

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

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

https://www.omniacollege.nl/ 

Tess Cornelissen, docent. 

https://www.youtube.com/watch?v=dr2WrMkLUWo
https://www.youtube.com/channel/UCq6DoMqoJYfVNq_6cUTy7aQ
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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Aankomende maandag driehoeksgesprekken 
Aankomende maandag 16 december ontvangen we al onze ouders en leerlingen van de onderbouw tijdens onze eerste  

driehoeksgesprekken. Een mooie kans om leerlingen aan hun ouders en personal coach te laten vertellen hoe het met hen 

gaat op school. Belangrijk onderdeel van de driehoeksgesprekken is namelijk niet alleen dat we met zijn allen om tafel gaan, 

maar vooral dat de leerlingen de regie nemen. En dat kan best spannend zijn! In de afgelopen week hebben de leerlingen in 

hun lessen deze gesprekken voorbereid en aan de hand van een vragenlijst bekeken wat goed gaat en wat beter kan.  

Natuurlijk worden ook de resultaten van de verschillende schoolvakken bekeken! Wij hebben er heel veel zin in!   

Opening van ons SmartLab op 24 januari 
We zijn al een tijdje aan het bouwen aan onze mooie techniekhal. Zeer binnenkort kun ook jij komen kijken en ervaren hoe tof 

techniek en technologie op Omnia is. Op 24 januari, op onze open dag zullen wij deze ruimte officieel openen.  

Jij komt toch ook????  In onze gloednieuwe, kleurrijke SmartLab leren onze leerlingen werken met 3D-printers, mBots  

programmeren, domotica installeren en CNC machines bedienen. Kortom: echte toffe nieuwe technologie en dat in een hele 

mooie hal! Afgelopen week waren er diverse opnames en shoots in deze ruimte waarbij o.a. Gorkum TV, de gemeente Gorinchem 

en de lokale krant langskwamen om een kijkje te nemen bij ons! Jij komt toch ook op de 24ste van januari langs? Zien we je dan!  

Hieronder de foto’s van de opnames van GorkumTV.  
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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 na de kerstvakantie weer te mogen ontvangen in het restaurant voor 

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

U kunt reserveren via restaurant@omniacollege.nl of  

bellen naar 0183-616602 

Van harte welkom! 

 

Culinaire groet,  

Leerlingen en Docenten van de afdeling HBR 

 

Londonreis 
Deelnameformulier voor de schoolreis klas 3 naar London kan ingeleverd worden uiterlijk maandag 16 december 

2019. 

Denken jullie hier nog aan?  

 

Nasra Bakas, docent 

mailto:restaurant@omniacollege.nl

