
  

  

 

Agenda 
Maandag 30 november 
Deze week afnemen  
tevredenheidsonderzoeken bij 
leerlingen onderbouw met  
behulp van personal coach 

Donderdag 3 december 
Ouderavond bovenbouw online 

Klik hier voor de jaarplanner 

Nieuwsbrief 2020-2021 
20 november 2020 

5 jaar Omnia College 
135 jaar ambachtsonderwijs 
 
Tijdens de doemiddag Innovatief Omnia moet ik oppassen 
voor vliegende drones en de robotstofzuiger die me voor de 
voeten loopt.  Vroeger vlogen daar waarschijnlijk hout - en 
metaalsnippers. 

Naast het lyceum en gymnasium ontstond zo de 
school voor kinderen die vakman wilden worden.  
Het bedrijfsleven legde zo de eerste steen voor ons 
huidige beroepsonderwijs.  

WOW! Ik vind het een eer om directeur te mogen zijn van deze school. 
Vanuit ons warme verleden en ons bruisend heden geeft dat veel  
vertrouwen in de toekomst   

Omnia College, de wereld aan je voeten… 

Komend jaar vieren we dit feest samen, op het eerste  beroepenfestival 
van Gorinchem. Kom maar op met die gouden handjes, Omnianen! 

 
Marieke van den Berg 
Directeur 

 

 

                                                                                                                                    Klik op de foto voor het artikel 

https://1drv.ms/x/s!AqvPukKXCIO-jzjpPyz_sy2EUxUw?e=iXJNAn
https://www.ad.nl/rivierenland/het-omnia-college-is-al-135-jaar-een-broedplaats-voor-vakmensen-het-ambacht-staat-nog-steeds-centraal~a7381afd/


  

  

 

Terugblik Innovatief Omnia  

Om onze ICT-gerelateerde vakken onder de aandacht van de toekomstige brugklassers te brengen, hebben 

wij op woensdag 11 november een Innovatief Omnia middag georganiseerd.  Leerlingen konden kiezen uit 

de volgende workshops: 

 Media & vormgeving – beeld bewerking 
 Media & vormgeving – fotografie 
 Mediawijsheid – social media 
 Informatie technologie – laptop bouwen 
 Smart technologie – 3D printers en lasersnijders 
 
Innovatief Omnia, de toekomst aan je voeten! 
 
Tess Cornelissen, docent 



  

  

 

Online informatieavond 
De afgelopen weken hebben we maar liefst twee keer een online informatieavond mogen  
houden. Hier hebben wij verteld over ons mooie Omnia en alle kansen die wij hier bieden.  

Ouders van de huidige groepen 7 en 8 konden online inloggen in Teams om de informatie te vol-
gen en al hun vragen te stellen. Wat fijn dat we op deze manier toch nog nieuwe gezichten  
mogen zien!  

 

Andrea van der Meer, docent 

PS Stiekem superleuk om vloggend de school door te lopen   



  

  

 

Omnia in beeld 
HEB JIJ HEM AL GEZIEN? Danny & Feya laten zien hoe tof ons Omnia is!#trots!  #Omnianen 

Check de film hier 

https://www.youtube.com/watch?v=x3s-YU6p_e8   

 

Tess Cornelissen, docent/captain PR 

 

 



  

  

 

De week van de Mediawijsheid. 
Van 6 t/m 13 november was het zo ver, mijn allereerste kennismaking met de officiële ''Week van 
de Mediawijsheid''. Deze week staat -zoals je kunt raden- in het thema van Mediawijsheid, in de 
breedste zin. Het thema dit jaar: Media & Gezondheid. Lees verder om te zien wat wij in deze  
leuke week in de klas hebben gedaan! 

Online media bieden talloze mogelijkheden, maar kunnen ook veel van de leerlingen vragen.  
Helemaal nu ze door de coronacrisis meer thuis zitten en veel contact via een scherm verloopt, 
waaronder veel lessen. Om lichamelijk, mentaal en sociaal gezond te zijn en blijven is een goede 
balans nodig tussen on- offline bezig zijn. Tijdens onze lessen afgelopen week hebben we de  
digitale balans van de leerlingen getest op digitalebalans.nl. De leerlingen gingen aan de slag met 
vragen als: '' Hoeveel uur per dag zit je op je telefoon. '' en '' Ben je tevreden over de verhouding 
online en offline vrienden''  

Gelukkig was het merendeel al goed bezig, maar wat extra tips zijn altijd handig, dus dat hebben 
we naderhand goed besproken. 

Voor meer tips of vragen over deze onderwerpen kun je nu ook terecht op de Facebookpagina 
van #meneervandergaag. Op die pagina vind je ook een groep '' Mijn kind veilig online''; daar is 
ruimte om met andere ouders ideeën te delen over een mediawijze opvoeding! 

 

Milano van der Gaag, docent Mediawijsheid & IT 



  

  

 

Soepele overstap 
Het zijn gekke tijden om ouders en leerlingen een goed beeld te geven van ons Omnia. Afgelopen 
weken hebben we 2 hele toffe doemiddagen gehad en 3 hele fijne informatieavonden voor ouders. 
De eerste hiervan heeft nog plaats kunnen vinden op onze school. De andere twee waren lekker  
interactief, maar helaas wel online. Het blijkt vaak dat ouders en leerlingen vooral de stap naar de 
middelbare spannend vinden. En niet zozeer de keus om voor een middelbare school te kiezen… 
(want iedereen wil natuurlijk naar de allertofste school van Gorinchem )  

En met die soepele overstap van basisschool naar de middelbare… Daar helpen we je hartstikke 
graag mee! #Omnianen doen dat voor elkaar!  

De coach voor een Soepele Overstap staat daarom ook de komende tijd voor jou klaar!  

Heb je vragen over onze school, wil je weten wat we kunnen doen om jou te helpen met dyslexie, 
ben je benieuwd hoe we jouw talenten verder kunnen ontwikkelen? Neem dan contact met mij op!  

Dus! Wil je meer weten? Mail dan nu… cvalen@omniacollege.nl!  

 

Casper Valen, Coach Soepele Overstap & Teamleider BB 

 

mailto:cvalen@omniacollege.nl


  

  

 

#ja! Pilot Nieuwe Leerweg is voor ons Omnia 
JA!!!!!!! Het is ons gelukt! Wij mogen meedoen als pilot school voor de nieuwe leerweg. Wij hebben 
ons aangemeld om het profiel HBR (Horeca, bakkerij en recreatie) mede te ontwikkelen voor de 
nieuwe leerweg en hebben vorige week te horen gekregen dat wij dit daadwerkelijk mogen doen! 
Wij zien dit als een ontzettend grote kans om als Omnia landelijk mee te werken aan het vormgeven 
van het nieuwe HBR-programma. Deze pilot duurt in totaal 4 jaar en de huidige 2de klas GLTL-
leerlingen beginnen volgend jaar al (in de 3de). Hier gaan we met z’n allen flink voor aan de slag.  

Ons plan is om leerlingen de kans te geven om de theorie en competenties van de praktijklessen toe 
te passen in een echte werkomgeving, namelijk als opdrachtuitvoerder voor verzoeken in de  
omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het cateren van een bedrijfslunch, het organiseren van een thema- 
diner of meedoen aan een Food Truck Festival. Zo ervaren leerlingen het beste wat een HBR-baan 
inhoudt (toepassen van inhoudelijke eisen van het examenprogramma), ervaren ze of een HBR-baan 
bij hun talenten past (bewuste loopbaanoriëntatie) en oefenen ze met vakoverstijgende algemene 
competenties, die zij de rest van hun leven nodig hebben (brede ontwikkeling)! Kortom, de nieuwe 
leerweg HBR op Omnia, bouwt letterlijk aan het onderwijs van de toekomst! 

Wil je meedenken of heb je misschien een opdracht voor onze HBR-leerlingen? Dan horen wij dat 
graag! #SamenSterk voor Sterk Beroepsonderwijs.  

 

Randee Gagné, teamleider 

 



  

  

 

Hippe mondkapjes! 
Wat doen we het goed met de mondkapjes deze week! We dagen jullie uit om de komende week je 
toffe, stoere of gekke mondkapje te laten fotograferen!  Dit zijn de eerste toppers van deze 
week! Toffe prints en skelet Johnny!  

 

Tess Cornelissen, docent/captain PR 



  

  

 

MBO keuzemarkt 
Woensdag 18 november was de MBO keuzemarkt van AOB Compaz voor alle 3e klas leerlingen  
online te volgen. De leerlingen hebben zich voor informatiemomenten naar eigen keuze voor hun 
loopbaanontwikkeling aangemeld bij de decaan van onze school. Tijdens de informatiemomenten 
kunnen de leerlingen zich samen met ouders/verzorgers oriënteren op een vervolgstap naar een 
MBO opleiding. De keuzemarkt is samen met de MBO scholen in de regio en de AOB Compaz  
opgezet voor VMBO en TL leerlingen uit Gorinchem en omstreken. De keuzemarkt is online  
aangeboden en hebben de leerlingen dit jaar vanuit thuis kunnen volgen. Ook de personal coaches 
hebben de online informatiemomenten bij kunnen wonen. Volgend jaar hopelijk gewoon weer in 
een onderwijsgebouw! 

 

Jamila Ouajnan, decaan           



  

  

 

 
 

FIJN WEEKEND! 


