
De wereld verandert met de dag nu. Ik 
ben onder de indruk van hoe we samen 
aan het werk zijn. Zowel leerlingen, 
ouders als docenten doen hun uiterste 
best: online leren, thuiswerken, zorgen 
voor de kinderen thuis, zorgen voor de 
zieken, 1,5 meter afstand bij de weinige 
uitstapjes naar buiten… 

Ook mijn werelden school en thuis lopen door elkaar heen. 
Vorige week mochten Fien en Tijn nog een dagje mee naar 
Omnia, maar nu werken ook wij vanuit huis :)

Deze nieuwsbrief staat er vol mee: #onlineleren, #thuis-
werken en #challenges.

Check hoe mooi we dit met elkaar oppakken! En blijf onze 
personal coaches opzoeken als het even niet lukt.
 
Online groet,
beterschap voor de zieken,

Marieke van den Berg
Directeur

W. de Vries Robbéweg 27
4206 AK Gorinchem

0183 622 728
info@omniacollege.nl

NIEUWSBRIEF
27 maart 2020

AGENDA

Voor 1 mei
Inschrijving mbo klas 4

1 mei
Eind periode 4

5 mei
Stage periode klas 3 
vervalt 



INSTAGRAM POST:

Stay@home! Bijzondere weken
vragen om een beetje structuur!
Naast leren tijd voor sport, familie, 
creativiteit & een helpende hand! 

 #2020 #stayathomechallenge 
#omniacollege #omnianen 
#omniasportchallenge

Begin maart begonnen we 
voorzichtig met deze poster.Hygiëne 
tips voor ons omnia! Inmiddels 
voorzien wij onze leerlingen van 
digitale lessen,  powerpoints, 
videochat’s en instagram pagina’s vol 
activiteiten!

Een nieuwe werkplek met een lekker 
bakkie!

Pius van Oort, docent

2
Maart

Week 1
thuis

werken



Beeldende vorming is dinsdag
met de eerste online themaweek 
gestart! Met als thema POP-ART! 
Onderzoeken, verdiepen en ontwerpen!

Dide Korte, docent

Ochtendgymnastiek in huize Poot!

Richard Poort, docent

De vaksectie LO heeft een aantal trainingen en 
challenges gedeeld op Instagram.

De 1ste week stond in het teken van kracht en 
conditie. De 2de staat in het teken van 
challenge met wc rollen. De 3de week is nog 
even een verrassing. 

Bewegen is belangrijk! Voor sommige mensen
is dit heel lastig, omdat ze zichzelf thuis niet 
kunnen motiveren. Op YouTube en/of Google 
staan bij afbeeldingen veel leuke trainingen die 
je in huis of tuin kan doen. 

Succes en blijf fit! 

Vaksectie LO



In klas 1F krijgen de leerlingen niet 
alleen theoretische opdrachten, 
maar ook opdrachten voor vakwerk. 
Super leuk, leerzaam en vooral heel 
gezellig aldus Amine.

 Femke Poppelaars, docent

Onderleiding van Meneer Marakis & 
Meneer Ketelaar werden de
docenten getraint om in het 
onlineprogramma TEAMS te kunnen 
werken. 

De ICT sectie heeft er afgelopen 
week voor gezorgd dat TEAMS
mogelijk is gemaakt voor leerlingen 
& docenten!

HULDE!



Een moeder die vakwerk belangrijk 
vind. Ze stuurde deze foto, TOP !!!

Martien Hendriks, docent

Mijn werkplek aan de keukentafel. Dichtbij 
de koffie en naast de paasboom. Het duurt 
nog even voordat het Pasen is, maar wel een 
mooi moment om naar toe te leven.

Op de achtergrond het geluid van de 
stofzuiger en mijn dochters die roepen: 
‘Papa, ik snap het niet!’.

Een nieuwe werkdag is weer begonnen.

 Paul Roijers, docent

INSTAGRAM POST:

Thanks toppers @omniacollege! Geef je
elkaar ook een complimentje als je 
successen boekt? Samen sterk! 
#onlineleren #thuiswerken



Ongeveer een week geven we nu online les, 
een hele nieuwe uitdaging! We hebben nog 
genoeg te leren maar we maken er allemaal 
het beste van. Het is echt heel fijn om via 
een online les weer contact te hebben met 
mijn leerlingen, dan besef ik weer hoe erg 
ik jullie mis! Complimenten hoe goed jullie 
thuis, samen met jullie ouders, aan de slag 
zijn met het huiswerk. Met al mijn schermen 
op mijn bureau blijven we goed met elkaar 
in contact de komende tijd, al is persoonlijk 
contact natuurlijk veel leuker.

Ingrid Megchelsen, docent

Wat fijn dat er nu duidelijkheid is voor onze 
examenkandidaten en personeel. 

De Centrale examens gaan niet door! Dit 
hebben wij gisteren allemaal te horen 
gekregen van minister Slob.

Voordat we de vlag kunnen hijsen moet er 
nog wel wat gebeuren. Voor 1 juni moeten 
alle schoolexamencijfers zijn 
afgerond. Dus examenkandidaten nog even 
volhouden. Wij doen er alles aan om 
volgens de richtlijnen van het RIVM de 
schoolexamens af te nemen en onze 
examenkandidaten goed voor te bereiden.

Op naar een diploma #Omnianen!

De examencommissie

Week 2
thuis

werken



Drama is ook online! Even minder 
interactie dan normaal maar het werkt!
De eerstejaars leerlingen gaan een 
“taal-tableau vivant” maken, waarbij ze op 
een creatieve manier een spreekwoord of 
gezegde gaan uitbeelden & fotograferen.

De tweedejaars gaan een modern sprookje 
maken in een stop motion filmpje. 

De eerste resultaten komen al binnen!

Erna Kafoe, docent

In deze bizarre tijd, alle collega’s in het 
zonnetje gezet!

Vakwerk, Omnianen!

3 ZWB heeft er zin in!
Even nog checken waar de toets staat en 
beginnen maar!

Marjan van Vlimmeren, docent



Coronavirus brengt ons samen!

Leerlingen & docenten maken filmpjes en 
delen deze met elkaar!

TROTS OP ONS #OMNIANEN!

Tess Cornelissen, docent

‘‘Coronavirus models are made by a class 
in the netherlands’’ .

De modellen die jullie samen hebben 
gemaakt zijn de hele wereld overgegaan!

Dorien Oirbans, docent

Stay healthy everyone!



UPDATE ONLINE LEREN
 
Ict gaat een helpdesk uur openen waarop 
leerlingen contact kunnen opnemen met 
hun ICT vragen. 
 
Het ict vragenuurtje is op maandag tm 
vrijdag tussen 10.00-11.00 uur.  
Online via Teams. 
 
Als het niet meteen kan worden opgelost 
belt ICT terug tussen 14.00-15.00 uur.

Jullie krijgen bericht zodra dit werkt!

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Volg onze sociale mediakanalen:

@omniacollege
@omnia_orb
@ teachinn.omnia.hbr
@omniabeeldendevorming
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