
      
    

    
    Welkom terug, Omnianen,
    wij zijn klaar voor de eindsprint op 1.5m!

Vanaf dinsdag 2 juni gaan we elkaar gelukkig weer live ontmoeten. We 
starten met een combinatie van online leren + live lessen op ons 
Omnia College.
 
In deze nieuwsbrief lees je de nieuwe spelregels. We hebben flink wat 
aanpassingen gedaan om in alle rust en veiligheid te kunnen werken en 
leren op school. Lees goed over de aanpassingen:
- op het schoolplein;
- bij de fietsenstalling;
- bij binnenkomst;
- in het lokaal;
- op de gangen;
- in je nieuwe rooster;
- tijdens de lessen.
 
In dit filmpje zie je hoe onze school er intussen uitziet. Kijk goed wat jij 
kunt doen om er met elkaar - in gezondheid -  een succes van te maken!
 

 

Samen zijn we sterk tegen corona. Samen zijn we sterk voor successen 
en plezier op school. Ook op 1.5m afstand. Op een mooie laatste periode 
naar de zomer toe!
  
Marieke van den Berg
Directeur
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   AGENDA

1 juni
2e pinksterdag (vrij)

2 juni
Back to school

4 juni
Examenuitslag

Op de website vind je je nieuwe rooster. In 
SOM zie je je werk. Tijdens de dagstart met je 
personal coach kun je bespreken wat je nog nodig 
hebt om goed te kunnen starten. 
Deze dagstart blijft onze gezamenlijke start van de 
dag, ook nu we weer open gaan!
 
Team Omnia is dinsdag al op school geweest om te 
vieren dat we weer open zijn. Bakker Chantal bakte 
speciaal daarvoor deze 1.5 meter taart. Nu onze 
leerlingen nog, dan is het feest compleet! 

https://www.youtube.com/watch?v=kj7RqFxgIF8&feature=emb_title
https://www.omniacollege.nl
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WELKOM TERUG #OMNIANEN!    We hebben jullie gemist!

BACK TO SCHOOL @ OMNIA 

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om alles zo duidelijk mogelijk voor
jullie te maken. De volgende dingen kom je allemaal tegen in het gebouw! Meer info vind 
je later in deze nieuwsbrief! 

OP HET SCHOOLPLEIN
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BACK TO SCHOOL @ OMNIA
IN DE SCHOOL

Deze mag jij
gebruiken
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Corona      Protocol leerling

1. Handen desinfecteren bij binnenkomst
2. Zoek je eigen plekje
3.Tafels schoonmaken met oppervlaktespray en
papierenzakdoekjes bij binnenkomst
4. Papieren zakdoekjes weggooien in prullenbak
5. Je gebruikt alleen je eigen etui
6. Wc gebruikt? Desinfecteer je handen opnieuw
7. Bij vertrek maak je je tafel schoon

BACK TO SCHOOL @ OMNIA
IN HET LOKAAL

Hier mag 
 jij staan

Dit is mijn plek:

___________

#coronaproof
#alleensamen
#samensterk
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BACK TO SCHOOL @ OMNIA
OP DE WEBSITE
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BACK TO SCHOOL @ OMNIA
FILM

Om alles nog even wat duidelijker te maken hebben we een filmpje voor jullie hebben gemaakt! 

Klik op de foto!
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SAVE THE DATES 

JULLIE MOMENT!

Om alles nog even wat duidelijker te maken hebben we een filmpje voor jullie hebben gemaakt! 

Klik op de foto!
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BOUW 

 De afdeling Bouw van meneer Melis is er
helemaal klaar voor! Persoonlijke werktafels met 
afscheidingswanden zodat jullie weer veilig aan 
de slag kunnen!! Is het al 2 juni?

ECOSCHOOLS @ Omnia

 
De afgelopen weken hebben we keihard gewerkt
aan goed onderwijs. En aan ons gebouw! 
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HBR LESPAKKETEN

De leerlingen van HBR konden de afgelopen week thuis aan 
de slag met hun vakwerk! Lespakketten met ingrediënten 
zodat de leerlingen thuis aan de slag kunnen.

Marsepeinen figuren maken, cocktail shaken, hutspot of 
champignonsoep bereiden en servetten vouwen. 
Check de resultaten ook op instagram:
@ teachinn.omnia.hbr

STO
Hier is de eerste nieuwsbrief vanuit de regionale samenwerking 
van de verschillende techniekscholen in én rond Gorinchem. Met 
natuurlijk een hele prominente rol voor onze Omnianen…
 
Dide Korte, Frank Jonker, Gert-Jan de Winter, Ahmed Aoujnan en 
Casper Valen zijn allen betrokken bij STO-G (Sterk Techniek
Onderwijs – Gorinchem). Het techniekonderwijs krijgt dankzij hen 
(en natuurlijk ook vele anderen) een flinke upgrade! Binnen Omnia 
maken we nu al grote sprongen! En deze verbeterslag loopt nog 
zeker 4 jaar door! Je bent altijd welkom om een keertje te komen 
kijken wat voor moois we te bieden hebben binnen onze technische 
profielen!
 
Lees vooral de nieuwsbrief eens om te kijken welke ambities en 
doelen er zijn voor de scholen! Veel leesplezier!

ECOSCHOOLS @ Omnia
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https://www.instagram.com/teachinn.omnia.hbr/
file:/Users/tesscornelissen/Desktop/Nieuwsbrief%20STO-G%20mei%202020.pdf


BETTERMARKS

Docent Nanda Kamphuis werkt met rekenen en wiskunde 
via Bettermarks! Een succeservaring vertelt ze in een tof 
interview op de site van Bettermarks! 

Meer lezen?
https://nl.bettermarks.com/lesgeven-op-afstand/
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1.5 METER TAART

1.5 meter taart voor ons team Omnia afgelopen week!  
‘Welkom terug #omnianen, fijn dat jullie er weer zijn!’ 

Een dikke pluim voor onze briljante bakker Chantal @Horeca, 
Bakkerij & Recreatie. Hij was heerlijk!
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LESSEN VANAF 2 JUNI

- Tot een afstand van 8 km. van de school komen leerlingen met de fiets. 
- Met leerlingen die verder dan 8 km. wonen en niet met de fiets komen volgt overleg.
- Fietsenrekken krijgen een kleurcode voor leerjaar 1 & 2 om zo de fietsen te spreiden over de  
 stallingen. ( Fietsenstalling naast gymzaal)
    • Klas 1 roze
  • Klas 2 blauw
- Fietsen van klas 3 leerlingen worden als volgt gestald;
   • BWI – in de stalling voor het BWI praktijklokaal. Daar gaan de BWI leer 
    lingen ook de school in en uit.
   • PIE-MT – stalt de fietsen naast het praktijklokaal en gaat ook via het   
    praktijklokaal de school in en uit.
   • HBR – stalt de fietsen naast het restaurant aan de achterzijde van de   
    school en gaat via het restaurant de school in en uit.
   • E&O – stalt de fietsen in de reguliere stalling op het plein en gaat via   
    trappenhuis midden naar hun praktijklokaal.
   • ZW – stalt de fietsen in de reguliere stalling op het plein en gaat via   
    trappenhuis rechts naar hun praktijklokaal. 
- Leerlingen gaan direct naar hun klas en na afloop direct naar huis.
- Ouders mogen de school in principe niet betreden.

Schoolplein

Hygiëne

- Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar.(ook onderling)
- We wassen onze handen meerdere keren per dag, ten minste 20 seconden.
- We schudden geen handen.
- We hoesten en niezen in de elleboog.
-        We zitten niet aan ons gezicht. 

- Een personeelslid/leerling blijft thuis bij:
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
- Een personeelslid/leerling met koorts boven 38°C blijft thuis.
- Een personeelslid moet tenminste 7 dagen thuis blijven en uitzieken, en mag pas weer naar  
 school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
- Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of benauwdheids 
 klachten heeft blijft het personeelslid ook thuis.
- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het 
 personeelslid/leerling weer naar school.
- Als iemand in het huishouden van het personeel getest is voor COVID-19 en een positieve  
 uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan  
 14 extra dagen thuisblijven.
- De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. De school zorgt voor 
 desinfectiespray en desinfecterende handgel bij de ingangen en in de klaslokalen. Daarnaast  
 zijn er papieren handdoekjes beschikbaar.
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- De klassen worden gesplitst. 
- Bij klas 1 en 2 geeft de personal coach de indeling door, bij klas 3 gaat dit via de beroepspraktijk.
- Vakwerk. Op de middagen gaat vakwerk weer draaien waarbij er op 2 middagen klas 1 wordt
 ontvangen en op 2 middagen klas 2. Op woensdagmiddag gaat ook de paardenklas weer draaien.  
 ( Dit zijn de enige leerlingen die 2x vakwerk draaien)
- Er wordt dus gewerkt met vaste samenstellingen.

- Leerlingen gaan direct naar hun klas en na afloop direct naar huis.
- De kantine is gesloten voor leerlingen, er zijn geen pauzes.

  Klas  Aantal  Mentor  Lokaal  Trappenhuis
  1A 19  Marakis  1.07  Midden 
  1B 20  Timmer  1.13  Midden 
  1C 17  De Groot  1.04  Rechts 
  1F 16  Poppelaars  1.01  Rechts 
  1T 19  Kamphuis  1.02  Rechts 
  2A 23  Oirbans  1.19  Rechts 
  2B 22  Megchelsen   1.17  Midden
  2C 14  Roubos  1.14  Midden 
  2D 18  Klaver   1.15  Midden
  2E 17  Van Breukelen  1.03  Rechts 
  2T 21  Gerritse  1.08  Midden

- Klas 1 & 2 komen binnen en gaan naar buiten via de nooduitgang bij de fietsenstalling.
- Klas 3 , zie Schoolplein.
- Docenten staan een kwartier voor de les bij hun lokaal om de leerlingen te ontvangen.
- Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het schoolplein.
- Bij de ingang van de school staat de 1,5 meterregel op een bord/poster/vloersticker.
- Er staan meerdere personeelsleden bij de ingang om de leerlingenstroom te begeleiden en toe  
 te zien dat de 1,5 meter regel in acht wordt genomen.

- De werkplekken staan op minimaal 1,5 meter van elkaar.
- In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktespray. 
- Ieder lokaal heeft een prullenbak. Deze wordt dagelijks geleegd.
- De personal coach zorgt voor de juiste indeling van het lokaal. 
- Iedere leerling heeft een eigen werkplek met naamsticker.
- Iedere leerling krijgt een gevuld Omnia etui. Er worden geen pennen e.d. uitgewisseld.

Groepsgrootte

Routing in de school

Aankomst & vertrek

BWI         0.08               (praktijklokaal BWI)            - dhr. Melis & dhr. Van Zijderveld
PIE-M&T 0.06 & 0.07  (praktijklokaal techniek)      - dhr. Jonker & dhr. Ouajnan
HBR         0.01               (praktijklokaal HBR)            - mevr. Van Balen, dhr. Hendriks & dhr. Va-len 
ZW          2.01 & 2.02  (praktijklokaal ZW)             - mevr. Van Genderen, mevr. Van Gorkom    
                 & mevr.Langerak
E&O        1.18               (praktijklokaal E&O)            - mevr. Bakas & dhr. Roijers

Lokalen
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- De werkplekken staan op minimaal 1,5 meter van elkaar.
- In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktespray. 
- Ieder lokaal heeft een prullenbak. Deze wordt dagelijks geleegd.
- De personal coach zorgt voor de juiste indeling van het lokaal. 
- Iedere leerling heeft een eigen werkplek met naamsticker.
- Iedere leerling krijgt een gevuld Omnia etui. Er worden geen pennen e.d. uitgewisseld.

BWI         0.08               (praktijklokaal BWI)            - dhr. Melis & dhr. Van Zijderveld
PIE-M&T 0.06 & 0.07  (praktijklokaal techniek)      - dhr. Jonker & dhr. Ouajnan
HBR         0.01               (praktijklokaal HBR)            - mevr. Van Balen, dhr. Hendriks & dhr. Va-len 
ZW          2.01 & 2.02  (praktijklokaal ZW)             - mevr. Van Genderen, mevr. Van Gorkom    
                 & mevr.Langerak
E&O        1.18               (praktijklokaal E&O)            - mevr. Bakas & dhr. Roijers

- Iedere personal coach krijgt een rol vloertape waarmee hij/zij op de vloer 1,5 meter kan    
   aangeven om zijn/haar bureau. Ook heeft de docent een plastic scherm tot zijn/haar 
 beschikking.
- Bij binnenkomst in het lokaal reinigen leerlingen en docenten hun handen met de     
 desinfecterende gel volgens de instructie. In de lokalen liggen instructiekaarten klaar.
- Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafel af met oppervlaktespray en   
 herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen  
 in praktijklokalen.
- De deuren van de lokalen blijven open staan en indien mogelijk tussen de lessen door de
 lokalen luchten door de ramen open te zetten.
- Er worden zo weinig mogelijk spullen uitgedeeld.
- Personeel loopt zo weinig mogelijk rond tijdens de les.
- Voor de leerlingen wordt dagelijks bij de dagstart een flesje water en vers fruit geleverd.

- We organiseren toezicht op het schoolplein, in de centrale hal en op de gangen.
- Leerlingen gaan rechtstreeks naar het lokaal en nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.
- Leerlingen hebben een vast lokaal, docenten wisselen van lokaal.
- De kantine blijft gesloten voor de leerlingen. Kluisjes worden niet gebruikt.
- Ook alle automaten zijn buiten gebruik.
- Per toiletblok is er 1 toilet beschikbaar. Leerlingen mogen in overleg met hun docent dus ook   
 onder de les naar het toilet om te voorkomen dat er bij leswisselingen te veel leerlingen bij   
 de toiletten komen.

- Er wordt een rooster gedraaid van 2 aaneengesloten klokuren.(4x ½ uur)
- De leerjaren starten op verschillende tijden zodat ze elkaar bij binnenkomst en weggaan niet
 tegen komen.
  • Klas 1    8.30-10.30 uur
  • Klas 2    9.00-11.00 uur
  • Klas 3    9.30-11.30 uur
- Klassen 1 en 2  starten met een dagstart bij hun personal coach gevolgd door 3 
 kernvakken. ( 4 x ½ uur)
- Klas 1 en 2 groepen hebben in de middag 1x per week vakwerk en 1x een creatief vak. 
 12.30-14.00 uur
- Klas 3 komt ’s morgens naar school voor beroepspraktijklessen zodat ze hun PTA periode 4 
 en 5 kunnen afronden. In de middag volgen zij online lessen voor de kernvakken.     
 13.00-14.00 uur.
- De roosters worden vrijdagmiddag 29 mei online gezet.
- De leerling bekijkt zijn lesrooster via ‘roosters’ op de website van school. ( niet via SOM)
- Huiswerk wordt wel in SOM gezet. Kijk daar bij de dag waarop jouw lesgroep les heeft. Voor de   
 andere helft van jouw klas staat hetzelfde huiswerk op een andere dag.
- Op de dagen dat je niet op school bent, heb je tijd om zelfstandig je schoolwerk uit te voeren.

Op de gang & in de pauze

Rooster

Personeelskamer

- De reguliere personeelskamer is gesloten. 
- De kantine wordt ingericht als personeelskamer zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft.
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- Conform richtlijnen RIVM
- Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten  
 en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden  
 hierover geïnformeerd Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheids 
 klachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
- Ook een personeelslid dat gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat naar huis.
- Leerlingen die behoren tot de risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit  
 is de beslissing van ouders/verzorgers in overleg met de school. Dit geldt ook voor leerlingen  
 van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren.

- Leerlingen zijn, gezien de richtlijnen van her RIVM, niet alle dagen op school. Het Omnia College   
 verzorgt een lesprogramma waarbij leerlingen de 4 halve dagen op school zijn en 4 halve dagen   
 online lessen krijgen.

- Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp kan weer opgestart worden.
- We blijven aandacht houden voor de kwetsbare leerlingen zodat we ze een passend begeleidings  
 programma kunnen aanbieden

- Er vinden dit schooljaar geen stages meer plaats.
- Stages kunnen alleen doorgang vinden als:
  • De richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de stagiair werkzaam is,    
   worden nageleefd door de stageorganisatie.
  • De stageorganisatie in kwestie momenteel werkt en
  • De stagiair zonder gebruik te maken van OV op locatie kan komen.

 

- Praktische vakken zoveel mogelijk aanpassen waarbij 1,5 meter afstand tussen docent en    
 leerlingen en tussen leerlingen onderling gewaarborgd blijft. Indien dit niet kan, worden
 bepaalde onderdelen waar mogelijk op een andere manier georganiseerd en/of online    
 aangeboden.

Klachten & ziekte

Onderwijsprogramma

Onderwijszorg

Stages

Praktische vakken

Neem bij vragen contact op met je 
personal coach
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