
  

  

 

Agenda 
Vrijdag 22 januari  
Open Dag (online) 

 

Klik hier voor de jaar-
planner 

Nieuwsbrief 2020-2021 
15 januari 2021 

 

Toekomstgericht onderwijs 

Online naar school. Thuiswerken. Studieklas live. Huiswerk thuis. Geen CSPE. Wel  

schoolexamens. En nu ook weer op 1.5 meter naar school… flexibel zijn we wel intussen    
Ook onze ouders met hun eigen werk (thuis) en de begeleiding van onze Omnianen, thanks 
team thuis! 

Toch kunnen we deze uitdaging ook positief benaderen. 6 januari organiseerden wij de  
webinar ‘Beroepsonderwijs van de Toekomst’. Verderop meer aandacht hiervoor, maar kijk 
eens wat de deelnemers opschrijven als we vragen naar de belangrijkste vaardigheden voor  
de werknemers van de toekomst? 

 

#creativiteit #ondernemerschap #samenwerken #wendbaarheid #mediawijsheid #lef… 

Misschien zijn we na de lockdown, na dit ontzettend ingewikkelde jaar, wel helemaal up-to-date? Volgens mij 
trainen wij ons nu namelijk 24/7 in bovenstaande belangrijke vaardigheden  

Op de OPEN DAG zullen we in elk geval volop ONLINE shinen. Onze vloggers nemen jullie ‘gewoon’ mee door 
de hele school. Sowieso leuk voor jullie om weer ‘s binnen te kijken tijdens deze lockdown maar tip ook graag 
alle leerlingen uit groep 7 en 8 die al échte Omniaantjes zijn of willen worden! 

Fijn weekend, 

Marieke van den Berg 
Directeur 

https://1drv.ms/x/s!AqvPukKXCIO-j0ooG7uczafVamPI?e=gQxsqb


  

  

 

“The world of Omnia” – Vrijdag 22 januari van 16.00 uur tot 21.00 uur 

Hij staat al een paar weken in jullie agenda als het goed is… De jaarlijkse, knallende Open Dag van Omnia 
College!  
Dit keer volledig online met vloggers, Q&A’s en heel, heel, heel veel toffe beelden van ons Omnia.  
Zodat jullie ook vanuit huis de sfeer kunnen proeven van onze school, de leerlingen leren kennen en in  
gesprek kunnen met Team Omnia.  

Ook hebben we alle juffen en meesters van basisscholen in de regio leuke opdrachten toegestuurd om hun 
leerlingen enthousiast te krijgen voor Omnia.  

De site gaat pas online op vrijdag 22 januari, maar om jullie alvast in de stemming te brengen kun je hier 
vast een preview krijgen..  

Schrijf je in voor onze open dag op:  

https://www.omniacollege.nl/agenda/open-dag/  

 
Casper Valen, teamleider 

https://www.loom.com/share/d05f4a171c24408a972d7d1d2888cdf8
https://www.omniacollege.nl/agenda/open-dag/


  

  

 

 #AskOmnia 

Sinds vorige week zijn we begonnen met #AskOmnia op onze Sociale mediakanalen! Ingezonden vragen vanuit 
groep 8 leerlingen beantwoord door onze #Omnianen 

Check de eerste twee afleveringen via onderstaande link   

linktr.ee/omniacollege 

 

Tess Cornelissen, docent 

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Flinktr.ee%2Fomniacollege&e=ATMueOE9k2U41wfacUKIX4JFiWNrnxBWgtHIfv59PNJssHgv5ZHmKfRNy_I8LwB78ln51NljX36PDUcdyEx7Qg&s=1


  

  

 

Nieuwe kantine 

Er is een prachtige nieuwe kantine voor de leerlingen gerealiseerd. Hopelijk zien we jullie snel weer op school  
om een kijkje te nemen en het om te toveren tot jullie thuis.  

 

Dide Korte, docent 

 



  

  

 

Kersthuisjes 
In dit soms onvoorspelbare schooljaar dachten we het schooljaar af te sluiten met alle leerlingen op het  
schoolplein. De leerlingen en docenten van het profiel BWI (Bouwen, Wonen & Interieur) hadden daarvoor 
mooie kersthuisjes gebouwd. In de laatste week voor de kerstvakantie moesten we echter al op dinsdag onze 
deuren sluiten. De huisjes hebben we een gezellige plaats op het schoolplein gegeven. De examenkandidaten 
komen alweer naar school, samen met een groep leerlingen uit de studieklas. Die kregen de eerste schooldag 
heerlijke chocomelk en een kaasstengel aangeboden vanuit de huisjes. De komende weken zullen we de huisjes 
inzetten als verkooppunt voor broodjes tijdens de lunch. In de toekomst zijn we van plan ze nog vaak in te zetten 
bij diverse evenementen op school en in de stad. 

Erik Blankenstein, teamleider 

 



  

  

 

Soepele overstap naar Omnia 
Als wij één ding goed kunnen op Omnia College….. dan is het wel het gevoel geven dat je welkom bent. Op  
Omnia hoort iedereen erbij en vinden we het belangrijk dat je vanaf dag 1 goed kan starten op onze school.  
Het is alleen voor veel leerlingen een grote stap om ‘naar de middelbare’ te gaan. We helpen je daar graag mee. 

Wij willen vooral dat alle leerlingen, juist in deze tijd, een bewuste keuze voor een school maken.. En daarom is 
er een Coach Soepele Overstap op Omnia! 

Ook wanneer je vragen hebt over de ondersteuning die Omnia aan jou kan bieden staan we voor je klaar.  
Casper Valen, teamleider basis, helpt jouw samen met team Omnia aan een soepele overstap naar onze school.  

Neem dus vooral contact op via cvalen@omniacollege.nl voor meer informatie of met jouw vragen over de  
ondersteuning die wij bieden!  

Casper Valen, teamleider 

mailto:cvalen@omniacollege.nl


  

  

 

Webinar ‘Beroepsonderwijs van de Toekomst’ 
6 januari organiseerden wij het online event ‘Beroepsonderwijs van de Toekomst’. We toverden ons MediaLab om tot  
televisiestudio en gaven zo podium aan diverse sprekers en onderwerpen: 

 

Wat is toekomstgericht, innovatief beroepsonderwijs?             Samenwerking met Da Vinci College 
Praktijkvoorbeelden hybride onderwijsvormen                           Onderwijs vanuit de behoeften van de arbeidsmarkt 

 
 

 

 

 

 

    

 
Onderwijs vanuit behoeften van de leerlingen  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Je kunt de volledige webinar hier terugzien: https://youtu.be/K4IrupVWYWA 

Dank aan alle collega’s en leerlingen die zich hebben ingezet voor deze bijzondere middag! We hebben onze school weer 
goed op de kaart gezet en veel bruikbare informatie gekregen om verder te praten over de ontwikkelkansen voor ons  
Omnia. 

Marieke van den Berg 
Directeur 

 

 

 

 

 

 

Links Adrienne Vertooren, kwartiermaker IAC, Innovatie- en Afstu-
deercampus  

Aan tafel onze Niels en Justine  

https://youtu.be/K4IrupVWYWA


  

  

 

 


