
 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Zojuist meldt premier Rutte ons tijdens de persconferentie dat we met elkaar in een harde 
lockdown gaan. De scholen zullen online onderwijs verzorgen tot 18 januari en misschien 
zelfs nog wel langer als dat nodig is. 
 
Wij zouden al uit voorzorg online naar school gaan in de week van 4 januari, maar deze 
landelijke aanpak heeft nog veel meer impact, zowel op ons schoolleven als op het leven 
thuis. 
 
Komende dagen zullen we benutten om samen goed af te ronden en om ons voor te 
bereiden op de online schooltijd die eraan komt. 
 
Wat betekent de lockdown voor Omnia vóór de kerstvakantie? 
 

- Woensdag 16 en donderdag 17 december zijn ontwikkeldagen voor het personeel:  
docenten bereiden het online onderwijs voor en zijn voor vragen van leerlingen en 
ouders online beschikbaar in Teams. 
 
9.50u   – 10.30u personal coaches zijn online voor hun mentorklas 
10.30u – 12.20u  docenten zijn online voor hun leerlingen 
 
Leerlingen kunnen tijdens deze twee dagen hun laatste werk zelfstandig afronden en 
volgen dus geen reguliere lessen. Ook toetsen gaan niet door. 

 
- Vrijdag 18 december sluiten de personal coaches het jaar af met een online 

kerstactiviteit met hun mentorleerlingen. Dit vindt plaats in Teams volgens het 
rooster in SOM. 
 
 

Wat betekent de lockdown voor Omnia ná de kerstvakantie? 
 

- Maandag 4 januari 9.00u starten de personal coaches de online weken op met hun 
mentorleerlingen 

- Alle lessen zijn online dus er zijn geen fysieke lessen in het gebouw 
- Het rooster staat in SOM, de online lessen zijn in TEAMS  
- De school mag wel deels open voor de examenleerlingen 
- De school mag waarschijnlijk wel open voor leerlingen in de studieklas 
- Ons uurtje Omnia Online vanaf 14.30u blijft, zodat we elkaar ook buiten de lessen om 

kunnen vinden en helpen 
 
Zodra we meer weten over de nieuwe wettelijke kaders informeren we jullie direct. 

 



De maatregelen zijn ingrijpend, zowel thuis als op school. #alleensamen kunnen we er het 
beste van maken. Zoek onze personal coaches op met al je vragen.  
 
Samen sterk @Omnia College, we helpen jullie graag. Zorg voor elkaar  
 
Marieke van den Berg 
Directeur 
 
  


