
  

  

 

Agenda 
Maandag 7 december 
Start periode 2 onderbouw 
Start periode 2 vakwerk en 
maatwerk 

Donderdag 10 december 
Ontwikkelmiddag personeel-
leerlingen zijn vrij 
 

Vrijdag 11 december 
Foute Kersttruiendag 

Maandag 14 december 
Ouderavond onderbouw met 
afname tevredenheidsonder-
zoek ouders 

Vrijdag 18 december 
Einde periode 2 bovenbouw 

 

Klik hier voor de jaarplanner 

Nieuwsbrief 2020-2021 
4 december 2020 

Warme decemberharten op deze koude dagen 

Applaus voor onze Omnianen! Zoals wij nu met elkaar naar 
school gaan, vraagt elke dag weer om doorzettingsvermogen. We 
leren wendbaar te zijn onder moeilijke omstandigheden. Deze 
week was het voor het eerst ook nog eens écht koud. Dapper hoe 
we dan met elkaar toch een weg vinden. We steunen elkaar,  
peppen elkaar op of mogen soms gewoon even flink mopperen… 
#alleensamen! 

Tegelijkertijd voelen we de fijne decemberwarmte in school: 

 Sinterklaas komt gelukkig gewoon nog langs   

 We maken prachtige kerstontbijtboxen samen met Rotaryclub Gorinchem 

 We ontwerpen  en schrijven kerstkaartjes voor thuis 

 Leerlingen BWI bouwen kersthuizen voor op het schoolplein 

 De kerstkransen glimmen al verleidelijk in de bakkerij 

En volgende week tuigen we een enorme kerstboom op om ook onze buren een hart 
onder de riem te steken    

We zorgen goed voor elkaar, Omnianen, daar ben ik jullie enorm 
dankbaar voor. Ook als ik je weer ’s aanspreek op je mondkapje    

Fijn weekend, 
 
Marieke van den Berg 
Directeur 

 

 

https://1drv.ms/x/s!AqvPukKXCIO-jzozQLtbBBEUPHHc?e=kUeg8I


  

  

 

Doemiddag Paardenklas 
Wat een stralende gezichten op stal Borst in Heukelum! 14 enthousiaste leerlingen uit groep 7 en 8 kwamen 
25 november naar de doemiddag van de paardenklas. Een stukje theorieles over de  
gezondheid van een paard, praktijkles in de verzorging en natuurlijk ook heel veel knuffelen en paardrijden: 
Een hele gezellige kennismaking met een stukje van ons onderwijs op Omnia! 
Voor sommige leerlingen is het nu nog maar een half jaartje wachten    
 
Ken je iemand in groep 7 of 8 die ook nieuwsgierig is naar de paardenklas? Woensdag 10 februari organiseren 
we nog een proefles. 
 
Natascha Valen, docent 

 

Klaar voor de volgende toffe kennismakingsactiviteit met Omnia? 

Natuurlijk willen we aan nog meer leerlingen en ouders laten zien hoe tof onze school is. Pak daarom alvast 
jouw agenda erbij en schrijf met grote letters ‘OPEN DAG 2021’ op vrijdag 22 januari!  
Ondanks de omstandigheden gaat dit online en offline weer een heel groot feest worden. Houd onze website 
en socials in de gaten voor meer informatie hoe je dit mee kunt gaan maken….  
Ook hebben we op donderdag 28 januari nog een voorlichtingsavond en op woensdag 17 februari een Omnia 
Experience!  

Kortom… Voldoende om naar uit te kijken in het nieuwe jaar!  

Wil jij liever ‘gewoon’ even langskomen met je ouders op onze school om kennis te maken met ons? Dat kan 
natuurlijk ook! Maak dan een afspraak met mij via cvalen@omniacollege.nl. We kunnen je dan helpen met al 
je vragen en vertellen hoe het is om Omniaan te worden!  

 

Casper Valen, coach soepele overstap 

mailto:cvalen@omniacollege.nl


  

  

 

Ouderavond ‘nieuwe stijl’  
Op 3 december houden wij onze 1ste editie online oudergesprekken. Het zal misschien even  
wennen zijn (de meeste van ons zijn gehecht aan de meerwaarde van fysiek aanwezig zijn bij een gesprek) 
en toch hebben wij er alle vertrouwen in dat ook deze online gesprekken net zo  
waardevol zullen zijn als die van ‘vroeger’ . Hoe gaat we dit doen? 

Inmiddels hebben alle ouders van onze bovenbouw leerlingen een link ontvangen waarin zij in  
Microsoft Teams een tijdslot kunnen reserveren in de agenda van docenten. Hiermee zijn ze ook automa-
tisch aangemeld voor een videogesprek met hun gekozen docent. Bij aanvang van de  
reservering, krijgen ouders een oproep om aan het gesprek deel te nemen. Zodra ouders en de docent ver-
bonden zijn, volgt een videogesprek over hoe wij gezamenlijk het beste uit onze  
leerlingen kunnen halen. Kortom, de vorm van de gesprekken verandert, maar de inhoud niet. Ook online 
staan onze leerlingen centraal. 

 

Randee Gagné, teamleider 

 



  

  

 

Bedrijven delen hun kennis met leerlingen van het Omnia 
Door middel van gastlessen en bedrijfsbezoeken kunnen leerlingen op een mooie en natuurlijke manier 
kennis maken met bedrijven. Onlangs heeft Nico van der Meer van CPG. een gastles  
gegeven aan vierdejaars leerlingen van de afdeling Bouwen Wonen in Interieur (BWI). CPG richt zich op 
producten en diensten rondom afdichting, verlijming, isolatie en brandbeveiliging, in de bouwsector. Na de 
uitleg over luchtdicht bouwen en een korte quiz heeft Nico met hulp van de leerlingen testjes gedaan om 
de treksterkte en elasticiteit van kit te beproeven.  

Een paar dagen later was het de beurt aan de 3e klas leerlingen. Nu kwam Karin Blokland van ‘Kaat behang 
enzo’. Ze heeft de leerlingen op een enthousiaste manier kennis laten maken met de  
wereld van wandafwerking en behang. 

Door zelf aan de slag te gaan hebben leerlingen in beide gastlessen veel ontdekt en geleerd. Want wat is er 
beter dan bouwproducten zelf in de praktijk te testen? 

We willen Nico en Karin van harte bedanken voor hun toffe lessen!   
Op naar meer toffe gastlessen! 

 
Casper Valen, teamleider 

Gastles Karin Blokland Gastles CPG 



  

  

 

Examennieuws 
De minister heeft besloten dat het beroepsgerichte profielvak in schooljaar 2020-2021 wordt  
afgerond met een schoolexamen (SE).  

Wat betekent dit? 

Geen centraal examen voor de beroepsgerichte profielvakken. 
Hierdoor hebben de scholen meer ruimte om de profielvakken en de beroepsgerichte keuzevakken op een voor 
hen passende en goede wijze af te ronden, en leerlingen optimaal voor te bereiden op hun vervolgopleiding.  

De stof van het centraal examen blijft wel verplicht maar zal in het schoolexamen (SE) getoetst  
worden. 

Van de examencommissie; 

Claudia van der Leeden 
Gert-Jan de Winter 



  

  

 

Sinterklaas 
Deze week heeft de leerlingenraad aandacht besteed aan Sinterklaas! We hebben 171 pakketjes ingepakt 
voor de Anne Frank en JP Waale. Normaal komen hun kleuters voor een leuke ochtend bij ons, maar dat kon 
helaas niet. Daarom kregen ze allemaal een knutselpakketje en wat lekkers voor thuis!  

De pietjes stonden ook klaar voor onze leerlingen! Op vrijdag 4 december verwelkomden ze onze Omnianen 
op het plein en in de pauze deelden ze wat lekkers uit.  

 

 



  

  

 

Kerst op ons winters schoolplein 
Op vrijdag 18 december is het de laatste schooldag voor de vakantie. Dat vieren we natuurlijk groots met de 
personal coaches. De leerlingen komen naar school voor een leuke activiteit met hun personal coach en 
daarna delen we wat lekkers uit op het plein. We maken er een leuk, winters en warm feestje van op het 
plein!  

Hieronder de tijden dat de klassen op school zullen zijn. Meer informatie krijgen de leerlingen nog van hun 
personal coach.  

 

Jaar 1: 8.30-10.00 uur 
Jaar 2: 9.15-10.45 uur  
Jaar 3: 10.00-11.30 uur  
Jaar 4: 10.45-12.15 uur 
 
Andrea van der Meer, docent 



  

  

 

Welkom Guus! 
Op 2 augustus ben ik bevallen van onze zoon Guus. Het gaat heel goed met hem en mij en sinds maandag 30 
november ben ik weer aan het werk! Ik ben heel blij met hoe mijn collega’s Timo Hendriks en Ingrid Geers 
mijn werkzaamheden hebben overgenomen. Daardoor heb ik echt zorgeloos kunnen genieten van mijn  
verlof. Het is fijn om weer aan het werk te zijn en de leerlingen op het Omnia college weer verder te helpen 
in hun ontwikkeling. Ik heb er weer zin in!  

Julia ter Beest, Zorg coördinator  



  

  

 

Vacature PRO/VMBO-klas  
 

Wij hebben een vacature openstaan voor misschien wel de allerleukste baan binnen onze school:  
de pro/vmbo klas!  

In onze pro-vmbo brugklas zitten leerlingen voor wie nog niet duidelijk is of ze doorstromen in het  
praktijkonderwijs of in het reguliere vmbo. Met de pro-vmbo brugklas stellen we die keuze een jaartje uit en  
kijken we wat de talenten van de kinderen zijn.  

Wij zoeken voor deze leerlingen iemand met een groot onderwijshart en sterke pedagogische vaardigheden!  

Schrijven kan nog t/m 11 december!  

https://www.roozz.nl/vacatures/docenten-omnia-college-gorinchem-2 

 

Casper Valen, teamleider 

https://www.roozz.nl/vacatures/docenten-omnia-college-gorinchem-2


  

  

 

Kerstontbijtboxen van Omnia College voor eenzame ouderen 
Jaarlijks organiseren het Omnia College en Rotaryclub Gorinchem samen het kerstontbijt voor  
alleenstaande ouderen en minderbedeelden. Elke vrijdag voor Kerst ontmoeten we elkaar op het  
Omnia College, waar de Rotaryleden de bezoekers over de rode loper begeleiden naar het muzikaal omlijste 
ontbijt en de bingo. Corona maakt dat nu helaas onmogelijk en onwenselijk, terwijl we nu juist zo’n behoefte 
hebben aan saamhorigheid. 

Daarom laten wij dit jaar toch ook weer onze kerstharten spreken, maar dan coronaproof. Rotaryclub Gorin-
chem en het Omnia College verzorgen een kerstontbijt bij de mensen thuis. Vrijdagochtend 18 december be-
zorgen we maar liefst 230 kerstontbijtboxen in Gorinchem. De afdeling HBR (Horeca, Bakkerij & Recreatie) gaat 
op donderdagavond met de leerlingen zo’n 230  Omnia ontbijtboxen vullen die op vrijdag, vroeg in de ochtend 
bezorgd gaan worden door Rotaryclub Gorinchem. 

We werken samen met gemeenschapshuis De Bogerd, Poort 6 (Piazza flat), Stichting MEE-AV,  
Ouderenbond KOB, het Leger des Heils en Huis & Haard. Onze brugklassers ontwerpen bij het vak  
Media & Vormgeving een mooie kerstkaart voor in de box. 

Ook lokale bedrijven doen mee. Zo verzorgt Multivlaai Gorinchem een kortingsbon en assisteren  
medewerkers van Rabobank Gorinchem bij de distributie.  

 

Erik Blankenstein, teamleider 

 

 



  

  

 

Bedankt Aditech! 
Er is vorige week een leuke verrassing richting Omnia College gekomen. Arie van Dusseldorp, manager bij 
Aditech en vader van 2 leerlingen op Omnia College, kwam maar liefst 6 koffers vol met gereedschap  
afgeven. 

Als bedankje hebben we twee overheerlijke taarten afgegeven met de logo’s van Aditech en Omnia College. 
Wij willen Aditech van harte bedanken voor het geweldige materiaal dat zij aan ons hebben gedoneerd! 

 

Casper Valen, teamleider 



  

  

 

 
 

FIJN WEEKEND! 


