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Agenda 
17 oktober t/m 25 oktober 

Herfstvakantie 

Dinsdag 28 oktober 
Doe-middag niet OVO-
leerlingen PO, les tot 11.10 uur 

Klik hier voor de jaarplanner 

Nieuwsbrief 2020-2021 

16 oktober 2020 

Herfstvakantie in coronatijd 

We zien ook op Omnia dat de maatregelen veel vragen van mensen, 
zeker nu we weten dat het virus voorlopig nog niet onder controle is. 
Gelukkig biedt de herfstvakantie ons nu een moment om even bij te 
komen. 

Vlak voor de persconferentie van dinsdag gaf ik nog een webinar  
voor Lesopafstand.nl: ‘flexibel organiseren in het vmbo’. 

We zoomden met schoolleiders in op omgaan met ongemakken in  
coronatijd.  
We blijven samen zoeken naar creatieve, innovatieve oplossingen en we 
zijn blij met het begrip van ouders en leerlingen als het soms niet gaat 
zoals we graag willen dat het gaat. 

De komende weken zijn de landelijke richtlijnen rondom corona nog verder aangescherpt. Ook op Omnia  
College werken we natuurlijk mee: #alleensamen!  

Wat betekent dit voor ons Omnianen? 

We zien een steeds grotere behoefte aan online begeleiding nu zowel leerlingen als docenten soms tijdelijk 
thuis werken. In SOM staan planners en lesstof klaar, maar juist coaching bij je leerwerk is nu zeer welkom.  

Daarom voeren we vanaf maandag 26 oktober een aangepast rooster in. We verkorten de lessen van 45 naar 
40 minuten, waardoor we dagelijks een uur Omnia Online creëren. In dit online uur is ruimte voor maatwerk en 
coaching. We hebben Teams intussen zo ingericht dat we elkaar daar allemaal kunnen ontmoeten.  

Het aangepaste rooster helpt ons ook om corona te bestrijden. We werken met twee blokken van 4 lesuren. 
Daardoor houden we nog maar één pauze van 30 minuten over. Dit geeft meer rust en veiligheid in de school: 
minder bewegingen op de gangen en minder ontmoetingen in de aula. 

We vragen onze Omnianen dus zelfstandig door te werken bij fysieke afwezigheid van een docent of de leerling 
zelf. ’s Middags helpen we elkaar online door deze moeilijke periode heen. 

https://1drv.ms/x/s!AqvPukKXCIO-jy4uTv4rzCHqMY0N?e=8uRkEv
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Praktijklessen 

Bij de praktijklessen bieden we al maatwerk. Denk aan kleinere groepen en aangepaste opdrachten voor 
thuis. Zo houden we wel goed contact met elkaar en blijven we bij met ons schoolwerk. En… zo houden we 
ons docententeam - op 1.5 meter afstand van onze leerlingen – GEZOND.  

Thuiswerken 

School is dus vooral open voor lessen, zowel voor theorie als praktijk. T(huiswerk) doen we thuis.  

Mondkapje 

We zien steeds meer leerlingen en docenten een mondkapje dragen. De  
persconferentie van 13 oktober heeft ons nog eens bevestigd hoe belangrijk het is 
dat we met z’n allen de maatregelen volgen. Er werd o.a. gezegd dat het  
dragen van een mondkapje verplicht wordt in alle publieke ruimtes. We wachten 
nog op wetgeving. Het advies is er al.  Wij bespreken op dit moment met alle 
scholen van Stichting OVO wat het dragen van een mondkapje voor ons betekent 
en hoe we hiermee omgaan. Uiterlijk 23 oktober laten wij weten hoe de situatie 
na de herfstvakantie zal zijn.  

The 5 @Omnia 

#alleensamen krijgen we het virus onder controle. Laten we elkaar scherp houden op de vijf huisregels, ook 
na de vakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zorg voor elkaar  

Marieke van den Berg 
Directeur 
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Lustrumjaar 2020  
5 jaar Omnia College en  
135 jaar ambachtsonderwijs in Gorinchem 
Wellicht heb je het nog niet door, maar dit schooljaar is een zeer bijzonder jaar! Omnia College bestaat namelijk 5 
jaar!! Ons eerste lustrum dus! Sinds 2015 is Omnia College de plek voor leerlingen die willen ontdekken wat ze later 
willen worden! Niet alleen is er een 5-jarig jubileum te vieren… Onze school is namelijk ook de plek waar al 135 jaar 
ambachtsonderwijs wordt verzorgd! Er worden dus al 135 jaar lang echte vakmensen opgeleid op onze school! En dat 
gaan we natuurlijk vieren!  

Onze leerlingen worden iedere dag uitgedaagd hun talenten te laten zien, maar hoe tof zou het zijn om dit in een  
wedstrijd te gieten? Daarom gaan onze leerlingen onderling uitmaken wie de beste vakman/vakvrouw is. We prikkelen 
de komende tijd onze leerlingen om vanuit hun praktijkafdeling te gaan nadenken hoe ze hun skills kunnen showen. 
Doe jij ook mee?  

Ook gaan we dit schooljaar een aantal oud-Omnianen in beeld brengen… We nemen jullie mee in de sprongen die zij 
hebben gemaakt en hoe hun wereld er inmiddels uit ziet. Zijn ze echte vakkanjers geworden? We gaan het samen zien! 
  

Casper Valen, teamleider 
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#meneervandergaag 
Het is 2020.  

Jongeren tussen de 11 en 15 jaar zitten gemiddeld bijna even lang op hun telefoon als dat onze hele werkdag is. Lees 

dat nog een keer..  

Je kunt dus best concluderen dat zij de online wereld interessant vinden. Als je raakvlak wilt creëren met deze  

jongeren, dan moet je er voor zorgen dat je die interessante wereld naar het klaslokaal krijgt. Om dat te doen heb ik 

#meneervandergaag in het leven geroepen. 

#meneervandergaag is actief op de plekken waar de jongeren dat ook zijn: Instagram en TikTok. Wij gebruiken deze 

Sociale Media als heel handige tools in de les om bijvoorbeeld een quiz te doen, een vragenlijst in te vullen of als  

leuke beloning als de klas eerder klaar is.  

Op het Instagram account van @meneervandergaag post (cybertaal voor ‘bericht’) ik over mediawijze onderwerpen. 

Zo staat er een post over schermtijd, zoals besproken in het begin van dit stuk.  

Weten wij als ouders hoelang ons kind op de telefoon mag? Weten wij wat ons kind allemaal doet online? Welke 

apps zijn veilig? Hoe bescherm je jouw persoonlijke gegevens online? Al die vragen en nog veel meer behandel ik met 

#meneervandergaag. Volg @meneervandergaag op Instagram en TikTok en mis nooit meer belangrijke informatie 

omtrent Mediawijsheid en IT!  

Cheers! 

Milano van der Gaag, docent 
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Omnia online 
Scholen staan op dit moment voor een grote uitdaging – hoe kunnen docenten en leerlingen zo veilig en effectief  
mogelijk, onderling en met elkaar in verbinding blijven? Fysieke lessen en persoonlijke ‘face-to-face’ gesprekken zijn nu 
niet altijd vanzelfsprekend. Maar hoe dan wel? 

Op Omnia hebben wij al veel ervaring met het geven van online lessen. Tijdens de eerste lockdown en de periode  
daarna zijn onze docenten (en leerlingen ) ware experts geworden in het geven en volgen van lessen via Microsoft 
Teams. Na de herfstvakantie breiden wij onze online contactmogelijkheden uit met Omnia Online.  

Omnia Online is een uur bandbreedte ’s middags, waarin docenten beschikbaar zijn voor online coaching! Docenten 
kunnen met elkaar overleggen, leerlingen uitnodigen voor begeleiding of externe partners (bv. ouders) uitnodigen 
voor overleg. Leerlingen kunnen docenten opzoeken of elkaar uitnodigen voor onderling overleg of samenwerking. En 
dit allemaal in een veilige online omgeving!  

Natuurlijk hebben fysieke lessen en live coaching gesprekken onze voorkeur, maar wij zijn in ieder geval goed  
voorbereid op de momenten waarop dit niet kan en voor de leerlingen waarbij dit niet mogelijk is. 

#Samensterk op school en online!  

Randee Gagné, teamleider 
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Projectdag biologie onderbouw 
Op donderdag 8 oktober vond de projectdag biologie onderbouw plaats. Het was een regenachtige  
morgen, maar dat mocht de pret niet drukken. We zijn fanatiek aan de slag gegaan met verschillende 
practica, zowel binnen als buiten. De leerlingen hebben onder andere braakballen uitgeplozen, mosselen 
ontleed, watervlooien en plantencellen bekeken door de microscoop, foto-opdrachten door de stad  
uitgevoerd en bladeren gedetermineerd. Al met al een leerzame, maar vooral een leuke en gezellige dag.  

Indra Huizinga, docent biologie  
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Projectdag biologie bovenbouw 
Vrijdag 9 oktober vond de projectdag biologie bovenbouw plaats. Om onze onderzoekvaardigheden te 
versterken werden er een aantal practica uitgevoerd. Er werden braakballen geplozen en een watervlo en 
cellen van planten onder de microscoop bekeken. Het spektakelstuk was het snijpracticum makreel, 
waarbij de kieuwen en de ingewanden bekeken werden. Een zeer leerzame dag waar we met plezier op 
terugkijken.  

Dorien Oirbans, docent biologie  
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Dag van de leraar 
Maandag 5 oktober was het Dag van de Leraar. De leerlingen van de leerlingenraad wilden daarom iets speciaals 
regelen voor het Omnia personeel.  

De leerlingen kwamen met het toffe idee om een plantje te geven met de tekst: ‘Thanks for making me grow.’ We 
hebben de presentjes uiteindelijk besteld bij De Buurvrouw in Gorinchem. Zo zijn niet alle docenten blij, maar ook 
een lokale ondernemer!  

Dankjewel leerlingenraad!  

Andrea van der Meer, docent 
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De leerlingbesprekingen zijn alweer in volle gang! 
Op Omnia College vinden op dit moment de eerste leerlingbesprekingen voor docenten via Teams plaats. Bij de  

leerlingbesprekingen worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Alle docenten die betrokken 

zijn bespreken de dingen die goed gaan met leerlingen, maar ook de dingen die minder goed gaan, zowel op individueel- 

als op groepsniveau. Het doel hiervan is om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen in het leerproces. Het belang 

van de leerlingbespreking is groot en we willen dat elke leerling onder de aandacht van de docent is. Het doel is ook dat 

docenten elkaar tips geven om een bepaalde leerling aan het leren te krijgen. Het kan zijn dat we naar aanleiding van de 

leerlingbespreking contact opnemen met jou als ouder(s). Wij op Omnia College vinden de driehoek (leerling, ouders, 

personal coach) erg belangrijk. Als alle neuzen dezelfde kant op staan, kan de leerling het beste uit zichzelf halen.  

Ingrid Geers, vervangend zorgcoördinator 



  

 

 
 

W. de Vries Robbéweg 27 

420  AK Gorinchem 

 

  

0183 622 728 

info@omniacollege.nl 

Wiskunde in de gymzaal  
Wiskunde...Voor velen een moeilijk vak. Zo ook voor de leerlingen uit klas 1.  

Bij veel leerlingen valt 'het kwartje' na uitleg en oefenen en wordt wiskunde ineens overzichtelijk, logisch en stiekem 

ook eigenlijk heel leuk.... 

Alleen wat je ook ziet gebeuren, is dat leerlingen blijven hangen in "Ik kan het niet, ik snap het niet en ik ga het nooit 

begrijpen ook.". 

Van deze angst/mindset moeten we natuurlijk af!  Om dat te bereiken, is er naar mijn mening niets beter dan plezier 

maken tijdens het leren!  

Daarom afgelopen week wiskunde in de Gymzaal!  

De leerlingen speelden fanatiek trefbal met 2 teams. Wanneer een leerling werd afgegooid, mocht hij/zij dobbelen. 

Het aantal ogen dat werd gegooid, bepaalde de wiskunde-opdracht die opgelost moest worden. Wanneer de opdracht 

goed gemaakt werd, mocht de leerling het veld weer in. 

En wauw...! Wat werd er fanatiek gespeeld en wat konden de leerlingen ineens super goed wiskunde!  Binnen no-time 

hadden ze de vragen opgelost.  

Het was een gezellig en chaotisch potje trefbal, maar vooral een ontzettend plezierige en leerzame wiskundeles! 

De toets wordt vandaag gemaakt en het zal zeker zijn vruchten afwerpen, maar voor nu wens ik jullie een fijne  

vakantie!  

Met sportieve en wiskundige groetjes,  

Nadi de Rooij, docent 
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Horeca in coronatijd  
Het zijn gekke tijden in de horeca..  dat hebben jullie natuurlijk ook meegekregen. Wij gaan ondertussen rustig verder 
met doen wat we altijd doen, alleen met een mondkapje op. Leerlingen opleiden tot vakmensen, want er komt zeker 
te weten weer een tijd dat alle deuren van restaurants, hotels en cafés open gaan   

Afgelopen schoolweken hebben we weer mooie lessen mogen geven aan de leerlingen! Tijdens het uitserveren van 
een driegangen menu komt er bijna altijd een tafelbereiding aan bod voor de leerlingen. Dit varieert van een soep  
uitschenken, vis fileren, vlees trancheren of soms zelfs flamberen (makkelijker gezegd; een echte vlam in de pan!).  
Dit zijn vaak vlammen van ruim een meter hoog. Super tof natuurlijk! 

Tijdens deze coronacrisis houden ook wij ons aan de maatregelen. Zo zit iedereen in het restaurant op 1,5 meter en 
dragen de gastheren en gastvrouwen een mondkapje, ook tijdens de tafelbereidingen.   

Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen op culinair gebied? Neem dan eens contact met ons op via  
restaurant@omniacollege.nl  

Wil je vooral zien wat we doen tijdens onze HBR-lessen? Volg dan onze Instagram: @teachinn.omnia.hbr  

Culinaire groet,  

Vincent Valen, docent Horeca, Bakkerij en Recreatie.  

mailto:restaurant@omniacollege.nl
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Innovatie E&O met SPAR  
Bij het profiel Economie & Ondernemen is een samenwerking met de SPAR van der Beek uit Vuren opgestart. We hebben 

een mooi kassameubel met loopband ontvangen, waar we nu simulatielessen kunnen geven. Daarnaast hebben we een 

meubel met stellingen ontvangen waar de producten op  staan. De SPAR komt regelmatig langs om nieuwe producten aan 

te vullen. Na de herfstvakantie kunnen leerlingen een aantal producten kopen. Dus kom langs op onze mooie afdeling en 

de leerlingen van E&O helpen jullie graag met de ‘boodschappen’.   

Nasra Bakas, docent E&O en economie   
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Afsluiting Rots en Waterlessen 2e-klassers   
Wij zijn alweer bij de laatste lessen Rots en Water aanbeland.  

De leerlingen hebben hard gewerkt, zichzelf (en de ander) beter leren kennen, veel samengewerkt en heel veel  

geleerd. Enkele thema's waaraan we hebben gewerkt: sterk staan, lichaamstaal, omgaan met pestgedrag en een  

bedreigende groep, innerlijke  kracht aanspreken, je eigen doelen stellen en keuzes durven maken, lichaamstaal,  

grenzen aanvoelen en stellen in relaties/social media  etc.  

De leerlingen weten nu dat ze in elke situatie zelf de keuze en het verschil kunnen maken, en kennen de kwaliteiten 

van Rots en/of Water gedrag.  

Met enkele klassen doen we ook het Rots en Water examen, waarbij de leerlingen een houten plankje (waarop hun 

eigen doel staat geschreven) doormidden slaan. Altijd even spannend, maar hoe fantastisch voelt het dan als dit ook 

echt lukt ! Het certificaat is een mooie afsluiter van deze leerzame periode. Na de vakantie starten voor de meeste 

klassen de dramalessen weer. 

Erna Kafoe, docent 
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Dyslexie 
Wij op Omnia College screenen alle eerstejaars leerlingen op dyslexie.  

Als er bij jouw zoon of dochter in het verleden al dyslexie is vastgesteld, krijgt hij of zij een dyslexiekaart. Op deze 

kaart staan een aantal faciliteiten die de leerling mag gebruiken, zoals bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen en het  

gebruik mogen maken van spraak-taal software (Claroread). 

De screening vindt klassikaal plaats en wordt op kosten van school afgenomen. Indien uit de screening blijkt dat er 

aanleiding is voor aanvullende tests, neemt de dyslexiecoach contact met je op. Als er geen aanleiding is voor  

aanvullend onderzoek, hoor je verder niets. 

Indien je vragen hebt over bovenstaande, kun je contact opnemen met mij. 

Ingrid Geers, dyslexiecoach 
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Doemiddag 28 oktober 
HET GAAT WEER BEGINNEN! :)  

De doemiddag en op ons Omnia College. Beleef, maak en doe tijdens deze toffe middag!  

Woensdag 28 oktober 14.30 - 16.30!  @Omnia 

Ken jij iemand die echt een kijkje moet nemen op onze school of wil je zelf aanmelden?  

Meld je aan via de onderstaande link! 

https://www.omniacollege.nl/agenda/doe-middag-omnia-college/ 

 

#zinin #trots #dewereldaanjevoeten #OMNIANEN #vakwerk #school #happyday 

 

https://www.omniacollege.nl/agenda/doe-middag-omnia-college/
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Leerlingen van klas showen hun school aan Gorkum TV  
De eerste weken in het nieuwe schooljaar zijn voorbij gevlogen. De leerlingen uit klas 1 zijn inmiddels helemaal gewend 

op onze school! Afgelopen schoolweek is dit ook weer duidelijk geworden dat onze nieuwe #Omnianen ‘thuis zijn’ aan 

de Vries Robbéweg!  

Speciaal voor de cameramannen van Gorkum TV lieten Danny en Feya (klas 1A) onze school zien. Zij vertelden over 

waarom zij voor Omnia hebben gekozen, zodat ook andere basisschoolleerlingen straks weten hoe tof Omnia is! Jullie 

zullen helaas nog eventjes op de beelden van Gorkum TV moeten wachten, maar het is echt heel gaaf geworden! 

Mooie shots van onze vakwerkklassen, innovatieve vakken & personal coaching en daarnaast erg goed acteerwerk van 

onze leerlingen en docenten. ;)  Ga ervan genieten, zodra deze opnames online staan! Maar nu eerst…. Vakantie!  

Geniet er allemaal van… Jullie hebben het verdiend!   

Casper Valen, teamleider 
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