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Agenda 
Maandag 28 september 

Aftrap PWS (profielwerkstuk) klas 4 
Start periode 1 maatwerk 

 

Klik hier voor de jaarplanner 

Nieuwsbrief 2020-2021 

18 september 2020 

School is intussen weer goed op gang. We zijn erg blij dat we weer 
met z’n allen naar school kunnen, ook al is het op 1.5m afstand 
voor volwassenen soms echt wel ingewikkeld. Zeker om les te 
geven vanuit ons onderwijshart! We kunnen niet wachten tot we 
weer in vrijheid kunnen samenwerken. 

We zien dat er zowel bij leerlingen als docenten hoger verzuim is. 
Meestal niet eens zozeer vanuit ziekte, maar wel vanwege het 
testen op corona, het wachten op de uitslag of quarantaines om 
dierbaren te beschermen. 

We zien natuurlijk graag dat zoveel mogelijk lessen doorgaan op school of vanuit huis. 
Daarom organiseren we online onderwijs wanneer fysieke lessen niet mogelijk zijn: 

 Docenten in quarantaine die niet ziek zijn, geven online les vanuit huis 

 Leerlingen volgen die online lessen op school in hun gewone rooster 

 Team Omnia zorgt voor surveillance in het lokaal waar die online les plaatsvindt 

 Leerlingen in quarantaine kunnen de lesstof online bijhouden.  

 
Onze personal coaches staan dagelijks voor jullie klaar en willen ook graag horen hoe het thuis gaat. In de 
maand september nemen alle personal coaches contact op met ouders. Even horen hoe het is en waar we  
elkaar kunnen helpen. 

Zo werken we samen aan goed onderwijs, goede coaching, ook in coronatijd. 

Succes en blijf gezond, 

 

Namens team Omnia College 
Marieke van den Berg 
Directeur. 

https://1drv.ms/x/s!AqvPukKXCIO-jx5wxyz0dxuaBZMy?e=b9uJiL
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Eerste indruk nieuwe leerlingen 
Wat een fijne Omnianen hebben wij erbij gekregen… Hoewel de eerste weken natuurlijk altijd wennen zijn, zie 
ik iedere dag steeds meer lieve 1e-jaars ‘thuis zijn’.  

Wanneer ik gesprekjes voer met leerlingen hoor ik vooral leerlingen die super enthousiast zijn over hun  
vakwerk. Ze vertellen hoe fijn het is dat ze een toffe personal coach hebben en dat dankzij de goede uitleg  
wiskunde helemaal niet zo moeilijk blijkt te zijn.    

Onze personal coaches nemen de komende 2 weken de tijd om ook alle ouders te horen hoe hun ervaringen 
zijn met de eerste weken school. Belangrijk om in deze tijd waarin ‘afstand houden’ het motto is, juist wel het 
lijntje tussen school en thuis kort te houden!  

De mooiste opmerking van deze week kwam van twee meiden die blij van het schoolplein af fietsten. Tijdens 
het zwaaien naar de conciërge hoorde ik ze nog tegen elkaar zeggen…. Volgens mij werken hier echt alleen 
maar aardige mensen..  

Wees nogmaals allemaal welkom op Omnia, lieve leerlingen!  

Casper Valen, teamleider 
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 Digitaal onderwijs 
In de Volkskrant van 9 september 2020 verscheen een artikel over het ‘verplichten’ van een apparaat 
(laptop of tablet) op een toenemende aantal VO-scholen in verband met het aanbieden van digitaal  
onderwijs. Dit terwijl het verplichten van een apparaat, die ouders zelf moeten kopen of huren, wettelijk 
verboden is. 

Op Omnia College geloven wij in de kansen die digitaal onderwijs biedt. Maar veel sterker nog, geloven wij 
in kansengelijkheid. Dat betekent dat alle leerlingen onderwijs op Omnia moeten kunnen volgen, zonder 
kosten voor de aankoop of het huren van een digitaal apparaat. Vanaf het invoeren van digitaal onderwijs 
op Omnia (meer dan 10 jaar geleden), is er duidelijk voor gekozen om laptops vanuit schoolgeld te  
financieren en aan leerlingen in bruikleen te geven. Hiermee bestrijden wij kansenongelijkheid op basis van 
sociaaleconomische achtergrond. Iedereen is welkom! 

In onze schoolgids staat: ‘De leerlingen krijgen voornamelijk digitaal onderwijs met een laptop, die ze gratis 
van de school ontvangen.’  

En hier blijven we bij….. kansengelijkheid op Omnia, toen en nu! 

Randee Gagné, teamleider 
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Innovatie Economie & Ondernemen met SPAR  
Samenwerking met de SPAR is opgestart bij de afdeling E&O.   

We hebben een mooi kassameubel met loopband ontvangen, waar we nu simulatielessen mee kunnen  
geven. Daarnaast hebben we een wandmeubel met stellingen ontvangen, waar de producten op komen te 
staan. De SPAR komt regelmatig langs om nieuwe producten aan te vullen.   

Binnenkort mogen alle leerlingen ook zelf ‘boodschappen’ halen bij de afdeling E&O. We zullen jullie hierover 
informeren, dus houdt de nieuwsbrief goed in de gaten!  

  

Nasra Bakas, docent Economie & Ondernemen   
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Lunchen bij TeachInn 
Vanaf dit schooljaar zijn we niet alleen ’s avonds geopend bij Teach Inn, maar kunnen we ook lunchen   

Woensdag nodigde ik bestuurder Bert-Jan Kollmer (links) en meneer Gerard de Gans (rechts) vanuit de 
ondernemersvereniging IKG uit voor een zakelijke lunch. Yanou en Dean hebben ons goed verwend, 
zowel met heerlijk eten als hun grote lach tijdens hun gastheerschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo genieten dit! Dik compliment voor team Horeca, Bakkerij & Recreatie. Shout out naar onze  
derdeklassers die gekozen hebben voor deze prachtige opleiding HBR. Jullie doen het hartstikke goed, 
zowel in de keuken als in het restaurant. 

Marieke van den Berg 
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Zo doen wij dat op Omnia! 

Hierbij een leuk inkijkje in onze klas hoe een Engelse les eruit ziet wanneer de docent niet op school aanwezig 
is. Meneer van Breukelen verzorgde afgelopen week zijn les vanuit huis voor alle leerlingen van 1B.  Met een 
andere docent als assistent kon hij toch zijn Engelse les door laten gaan… Ook een leerling die met een fikse 
verkoudheid (uit voorzorg) thuis was, heeft de les ‘gewoon’ mee kunnen doen!    

 

Casper Valen, teamleider 
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Studieklas 
Door Corona is het sommige leerlingen niet gelukt om thuis of op school hun volledige lesprogramma van 

het vorige schooljaar af te ronden. Wij gaan deze leerlingen extra steun bieden door buiten het reguliere 

lesrooster aan te laten sluiten bij de studieklas. Tijdens deze studieklas gaan we samen met de leerling  

kijken waar hulp nodig is en maken we samen een planning om dit aan te pakken. Nadat het duidelijk is wat 

er gedaan moet worden, komen de leerlingen op een vast tijdstip naar deze studieklas om aan hun  

huiswerk te werken. Op het moment dat de leerling hiervoor kiest, verwachten wij een volledige inzet en 

aanwezigheid. Als je hierover vragen hebt, dan kun je terecht bij ons. 

 

Timo Hendriks en Ingrid Geers, leerlingbegeleiding 
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Opening huiskamer 

De huiskamer is weer open in de pauze van 12.30-13.00 uur voor de leerlingen die rustig pauze willen 
houden en op 3 momenten in de week voor huiswerkbegeleiding.  

De huiskamer is altijd onder toezicht van een begeleider. De leerlingen kunnen aangemeld worden door 
de personal coach om gebruik te kunnen maken van de pauze of om rustig huiswerk te maken. Alleen 
leerlingen met een LWOO/PrO-beschikking kunnen aangemeld worden. Wil je meer informatie  
hierover, neem dan contact op met mij via de mail jouajnan@omniacollege.nl of telefoon 0183-622728. 

Openingstijden huiswerkbegeleiding zijn: 

Maandag  van 14.30 uur – 16.00 uur 
Dinsdag van 8.30 uur – 10.00 uur 
Vrijdag    van 13.00 uur – 14.30 uur 
 

Jamila Ouajnan, decaan                                                                                                                          

mailto:jouajnan@omniacollege.nl


  

 

 
 

W. de Vries Robbéweg 27 

420  AK Gorinchem 

 

  

0183 622 728 

info@omniacollege.nl 

Aanvraag pilot school – nieuwe leerweg 
HET IS ZO SPANNEND!  

Vorig jaar informeerden we ouders en leerlingen al over een nieuwe leerweg, die vanuit de regering was  
aangekondigd voor het vmbo. De gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) worden vanaf 
2024 samengevoegd om één nieuwe leerweg te vormen. In deze nieuwe leerweg is een praktijkcomponent 
verplicht. Voor sommige scholen die TL-onderwijs aanbieden zonder praktijk is dit onbekend terrein. Voor 
Omnia en onze partners niet. Wij hebben dit al jaren!  

Het is voor ons dan vanzelfsprekend om aan deze ontwikkeling mee te willen werken. 

Afgelopen week hebben wij daarom een aanvraag ingediend om pilot school te zijn. Wij hebben gekozen 
om met onze HBR afdeling (horeca, bakkerij en recreatie) deze uitdaging aan te gaan. Zij werken al veel  
vanuit projecten en opdrachten, in samenwerking met externe partners, en aan een doorlopende leerlijn 
met een mbo-opleiding van Da Vinci College. Dit zijn elementen van de nieuwe leerweg die voor alle  
scholen verplicht worden. Kortom, HBR werkt nu al aan het onderwijs van de toekomst! 

In december horen wij of we als pilot school landelijk mogen meewerken aan het ontwikkelen van de  
nieuwe leerweg. Helaas gaat dit op basis van loting, waardoor het nu uit onze handen is. Hoe dan ook,  
weten wij dat Omnia in 2024 er klaar voor is, want dat zijn wij grotendeels nu al.  

Randee Gagné, teamleider 
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Nieuw! MEDIA & VORMGEVING 
Eindelijk is het zover! Een supergaaf Media & vormgeving lab, waar je alles kunt leren op het gebied van  

digitaal ontwerpen, fotograferen, filmen, conceptueel denken en uitvoeren! Leerlingen werken hier op 

IMAC’s met programma’s als Photoshop, Illustrator, Indesign! Wil jij later de grafische kant op of misschien 

wil je wel fotograaf worden? Bij Media & Vormgeving leer je van alles op het gebied van de digitale  

technieken. Bij dit nieuwe vak gaan we samenwerken met bedrijven uit Gorinchem. Denk bijvoorbeeld aan 

een posterontwerp voor het reisbureau in de stad. Echte opdrachten worden door de leerlingen ontworpen! 

Hoe gaaf is dat?  

Tess Cornelissen en Dide Korte, docent 
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Rots en Water 
Al meer dan 13 jaar zetten wij met goed resultaat, Rots & Water schoolbreed in om de sociale veiligheid op 
school te vergroten. Ook dit schooljaar krijgen de eerste en tweedejaars leerlingen tijdens de dramales 
weer een periode Rots en Water.  De tweedejaars leerlingen zijn alweer enthousiast hiermee van start  
gegaan. Ze krijgen als vervolg op de 10 lessen die ze vorig schooljaar hebben gehad, nu een blok van 6  
lessen. De eerstejaars leerlingen krijgen wat later in het jaar een serie van 10 lessen. Wil je wat meer weten 
over Rots en Water, kijk dan zeker ook eens op deze site: https://www.rotsenwater.nl/.  

 

Annelies de Groot en Erna Kafoe, docent 

https://www.rotsenwater.nl/
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Welkom in ons restaurant 
Elke maandagavond en woensdagmiddag is ons restaurant geopend op Omnia College. 

Op maandag is vanaf 17.00 uur de bar open om een aperitiefje te drinken. Het diner start om 17.30 uur.   
De leerlingen, onze talenten, van de afdeling HBR (Horeca, Bakkerij, Recreatie) bakken, koken en serveren 
dan een lekker driegangen diner voor €14,50 pp excl. drankjes.  Op woensdagmiddag is de bar om 12.30 uur 
geopend en start de lunch om 13.00 uur. De lunch op woensdagmiddag kost  €12,50 pp excl. drankjes. 

Ook worden in de bakkerij dagverse broodjes, taarten, koekjes of iets wat gemaakt wordt bij ons nieuwe 
keuzevak patisserie. Deze producten zullen na het diner/lunch in onze bakkerijwinkel verkocht worden.  

We zouden het erg leuk vinden om jullie te mogen ontvangen in het restaurant voor een gezellige avond 
en/of middag.  

Graag van te voren reserveren via restaurant@omniacollege.nl of bel even naar 0183-616602. 

Wil je de laatste nieuwtjes weten en zien wat er allemaal op onze afdeling gebeurt? 

Volg ons dan op instagram: teachinn.omnia.hbr  

  

Culinaire groet,  

Leerlingen en Docenten van de afdeling HBR 

 

mailto:restaurant@omniacollege.nl
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FIJN WEEKEND! 


