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NIEUWSBRIEF  

17 april 2020  

AGENDA 
Maandag 20 april t/m 5 
mei 2020 

Meivakantie 
Vrijdag 1 mei 2020 

Uiterlijke inschrijfdatum 
MBO voor leerlingen klas 4 

 
Klik hier voor de jaarplan-
ner 

 
Meivakantie 

Vandaag sluiten we een bijzondere maand af. We hebben intussen een  nieuwe balans gevonden 
met thuiswerken en online leren en de zorg voor de mensen om ons heen. Alles is anders. Zo ook 
vakantie vieren… 

Gelukkig is het onze examenleerlingen gelukt de schoolexamens goed af te ronden. Nog een enkele 
herkansing na de vakantie en dan is dat klaar. De meeste Omnianen staan er goed voor en zijn klaar 
voor een vervolg in het MBO.  
4 juni is de landelijke uitslagdag. Laat die Omnia-vlaggen maar 
wapperen  Juist in dit bijzondere schooljaar! 

 
 

 

 

We appen, mailen, chatten, bellen,  
delen foto’s en challenges. We zijn ontzettend blij met 
het contact dat er wél is, maar weet één ding: 

TEAM OMNIA MIST JULLIE! 

Hopelijk tot gauw, 
voor nu fijne vakantie, 

 
Marieke van den Berg 
Directeur 

https://1drv.ms/x/s!AqvPukKXCIO-jwI5KGewSv4qD7IQ?e=5L840m
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Dikke duim voor de personal coaches thuis 
 

Wij van team Omnia zijn trots op onze ouders en verzorgers. Wij weten wat het vraagt om leerlingen te coachen, elke dag 
weer. Het geeft een goed gevoel leerlingen steeds weer een stapje verder te helpen. Dat lukt alleen met je volle aandacht voor 
de kinderen. Tijdens deze coronacrisis zien we honderden nieuwe coaches: de mensen thuis die onze #omnianen helpen bij 
het leren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankjewel daarvoor! 

De personal coaches 
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Thuiswerken in de praktijk 
Veel ouders van onze leerlingen zijn betrokken bij het maken van het schoolwerk thuis. 
Vandaag kreeg een docent  de  vraag van een ouder: “welk cijfer hebben WIJ voor wiskunde”. 
Deze ouder had samen met het kind het hoofdstuk Vergelijkingen gemaakt en vandaag stond er een diagnostische toets op 
de agenda. 
Ouder en kind waren allebei erg blij met een 8.1 als cijfer. 
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Leerlingenbesprekingen gaan gewoon door 
Het zijn bijzondere tijden voor het onderwijs in de hele wereld en natuurlijk ook voor ons Omnia. Naast dat we onderwijs op 
afstand verzorgen is ook overleggen met collega’s anders dan anders.  

Normaal gesproken worden er iedere week 4 klassen besproken. We zitten dan het complete docententeam bij elkaar om 
deze leerlingen te bespreken. Aangezien er best veel verschillende docenten zijn die lesgeven aan een klas, een flinke club 
mensen dus! En het samenkomen van een grote groep mensen is juist in deze tijd niet het meest verstandige om te doen…. 
Moeten we dan de leerlingenbesprekingen laten schieten tot er weer minder risico is?  

Natuurlijk niet… Ook dit doen we natuurlijk online!  

Iedere dinsdag vindt er nog steeds een overleg plaats waarin we de leerlingen bespreken. Via Teams zetten we dus digitaal 
deze vergaderingen door! Iedereen vanuit zijn eigen huis, ’s morgens met een kopje koffie of thee.  Zo waardevol om toch 
op deze manier het gesprek over de leerlingen te voeren!  

Casper Valen, teamleider 
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Een groepswerk gemaakt op afstand door klas 1F . We 

missen elkaar enorm! Het werken in een lokaal met een 

docent en de gezelligheid met elkaar aldus de leer-

lingen.  

Vakwerk gaat door! Lina maakte dit heerlijke 

gerecht. 
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Aanmeldingen, intakegesprekken en inschrijvingen MBO 

Iedereen die na de zomer wil starten met een mbo-opleiding, moet zich normaliter uiterlijk vóór 1 april  
aanmelden voor die opleiding. Dit om toelatingsrecht te hebben tot die opleiding. Deze datum is in verband met 
de aanpak van het coronavirus COVID-19 met 1 maand uitgesteld, tot 1 mei 2020.  
Op deze manier krijgen de mbo- instellingen de ruimte om eerst het onderwijs goed te organiseren en daarna de 
aanmeldprocedure en intake voor nieuwe instroom. Om als student toelatingsrecht te hebben tot een  
vervolgopleiding voor volgend schooljaar moeten eindexamenleerlingen vanuit het voortgezet onderwijs zich 
 uiterlijk vóór 1 mei 2020 aanmelden. 

Jamila Ouajnan, decaan 
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Enquêtes lessen op afstand 
Vorige week hebben jullie (de leerlingen, ouders én de collega’s van Omnia) in grote getale de enquête ingevuld over de lessen 

die momenteel worden gegeven. Voor ons erg belangrijk om te kijken waar we met elkaar het beter kunnen doen voor jullie! 

Heel erg bedankt voor jullie input! Hieronder een korte samengevatte conclusie van jullie antwoorden!  

 

Conclusie vanuit ouders en leerlingen:  

 Ouders en leerlingen zijn overwegend positief over hoe het nu gaat. 

 Fijn wanneer er nog meer structuur komt in het rooster. Nu nog op verschillende tijdstippen les.   

 De online lessen via teams zijn erg fijn, instructie voor nieuwe leerstof is echt nodig. Een enkele vakdocent doet dit nog 
niet. Graag wel doen!  

 Het contact is fijn (per mail, telefonisch of WhatsApp). Leerlingen en ouders waarderen dit!  

Conclusie vanuit collega’s: 

 Collega’s missen vooral onderling, persoonlijk contact (en vooral hun leerlingen). 

 Collega’s willen ook meer duidelijkheid in rooster – sluit precies aan bij leerlingen en ouders. 

 Leerlingenbesprekingen en overleg onderling online gaat goed!  

Er is vooral veel applaus voor elkaar! We krijgen veel reacties binnen waarin docenten schrijven trots zijn op hun leerlingen (én 

ouders natuurlijk!) en omgekeerd! Laten we vooral zo doorgaan met elkaar!  

Natuurlijk gaan we deze informatie gebruiken om onze lessen verbeteren, zolang dit nodig is gezien de veiligheidsmaatregelen.  

Casper Valen, teamleider 
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Vacature Engels 
Naast al het werk voor de schermen dat onze docenten verrichten om onderwijs op afstand te bieden en onze leerlingen in 
deze bijzondere tijden goed te coachen, gaan werkzaamheden achter de schermen ook gewoon door. Met oog op het 
schooljaar 2020-2021 zijn wij bijvoorbeeld nu al druk bezig met de formatie en plan van inzet (wie welke lessen geeft).  
Gelukkig hebben wij voor volgend jaar flink meer brugklassers dan dit jaar, wat betekent dat wij voornamelijk met ons  
vertrouwde Omnia-team verder kunnen. Toch vertrekken er elk jaar ook een paar collega’s, wat betekent dat er een paar 
nieuwe, frisse gezichte rond zullen lopen. Zo ook in onze sectie Engels! Deze week is er een vacature uitgezet.….. 

Looking for a chance to inspire students? Then we are looking for you.  
Als jij graag in een team samenwerkt, materiaal ontwikkelt en leerlingen activeert met modern onderwijs, dan hebben wij 
een vacature - with your name on it! 

Ken jij iemand die ons team wil versterken? Tip ze graag! https://www.roozz.nl/my_vacancies/docent-engels-2e-gr-omnia-

college-gorinchem-2.  

 

Randee Gagné, teamleider 

https://www.roozz.nl/my_vacancies/docent-engels-2e-gr-omnia-college-gorinchem-2
https://www.roozz.nl/my_vacancies/docent-engels-2e-gr-omnia-college-gorinchem-2
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Het is tijd voor een welverdiende break. Of de school weer open gaat na de meivakantie, weten we nog niet. Weet wel dat 
de gezondheid van ons allemaal voorop blijft staan. Het zou zomaar kunnen dat we kiezen voor online lessen tot de  
zomervakantie. Of een minimaal aantal lessen op school in kleine groepen.  

Tot 18 mei gaan we in elk geval door zoals we nu werken en leren. We willen eerst onze schoolexamens voor klas 4 goed 
afronden. Pas daarna is er ruimte om de andere Omnianen weer live te zien binnen de richtlijnen van het RIVM. 

Vanaf 18 mei gaan we werken met een aangepast rooster. We nemen daarin jullie wensen mee: 

 Korte online dagstart met de personal coach 

 Blokken van online lessen in de ochtend 

 (Live) contact met je personal coach in de middag 

 Voor klas 3 aangepaste praktijklessen, zodat we toch ons schoolexamen kunnen afronden op weg naar het  
eindexamen in klas 4 

 Ingeroosterde tijd voor ontmoetingen in kleine groepjes, voor zowel de leerlingen als de docenten. 
 
Maar nu eerst vakantie  

Blijf gezond, samen sterk. 

Team Omnia 


