
 

 

 

Agenda 
Zaterdag 19 december t/m 
zondag 3 januari  
Kerstvakantie 

Maandag 4  januari 
Start periode 3 bovenbouw 
9.00 uur alle klassen starten 
online met hun personal coach 
9.50 uur start online lessen 
volgens rooster.  

 

Klik hier voor de jaarplanner 

Nieuwsbrief 2020-2021 
18 december 2020 

Kerstvakantie  

Kerst zal dit jaar heel anders zijn. Laten we de kleine momenten 
thuis vooral koesteren. Gelukkig mochten onze leerlingen op 
school nog wél de gezelligheid opzoeken en dat is - zelfs in de  
versnelde versie door de lockdown - goed gelukt. Foute kersttruien 
en warme chocomel doen het altijd goed  

Ook de handen gaan uit de mouwen: vandaag verblijden we de 
kwetsbare mensen om ons heen met de kerstontbijtbox van  
Rotaryclub Gorinchem en Omnia College. En in de brievenbussen 
van de verzorgingstehuizen wappert de Omnia Kerstkaart: 
#alleensamen! 

Nu twee weken familietijd dus. Lukt het ons om Kerst en de jaarwisseling te vieren  
zonder nieuwe besmettingen? Laten we met elkaar ons best doen voor een goede  
gezondheid voor onszelf en onze dierbaren. 

Wij kiezen ervoor om uit voorzorg online naar school te gaan in de week 
van 4 januari. Zo kunnen we elkaar niet besmetten na de feestdagen en 
zo zorgen we ervoor dat ons schoolwerk straks gewoon weer doorgaat. 

Zorg voor elkaar,  lieve Omnianen   

Fijne kerstvakantie  

 
Marieke van den Berg 
Directeur 

 

 

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


 

 

 

Van kerstfeest op het plein naar jaarafsluiting online  
Een groots kerstfeest op het plein hadden we georganiseerd… Compleet met zelfgemaakte kersthuisjes, 
vuurkorven en nog meer gezelligheid. 

Door de sluiting van de scholen zag het afsluitende kerstfeest dit jaar op Omnia er helaas wat anders uit.  
Gelukkig kregen alle leerlingen door snel schakelende collega’s alsnog allemaal dinsdag een leuk presentje 
mee naar huis. We willen vooral met elkaar met een goed gevoel de vakantie in!  

Woensdag hadden de leerlingen nog een leuke kerstquiz online met hun personal coach. Fijn om toch op 

deze manier het jaar 2020 af te sluiten met elkaar! We zijn dan ook erg benieuwd wie zich tot winnaar van 

het jaar mag kronen!  

Vincent Valen, docent 

 

 

 



 

 

 

Foutekersttruiendag 
Vrijdag 11 december was het Foutekersttruiendag op ons Omnia. Diverse collega's en leerlingen trokken 
hun meest foute trui aan. Dit was nu niet alleen leuk, maar ook nog eens lekker warm! De foutste truien 
konden een broodje naar keuze winnen.  

Sem uit 2C, Annika uit 1B, mevrouw Gagné en meneer Timmer hebben een broodje uit de kantine met 
hun foute trui gewonnen.  

Andrea van der Meer, docent 

 



 

 

 

Kerstkaarten voor onze buren 
Uitgerekend dit jaar wilde Omnia een extra warme Kerstgroet sturen aan iedereen in onze omgeving. Niet 
alleen voor onze collega’s, leerlingen en ouders, maar ook aan onze buren en ouderen uit onze stad. Wij  
Omnianen beseffen namelijk dat deze dagen, in het bijzonder door de nieuwe corona maatregelen, lang niet 
voor iedereen zo warm zijn. Zo hebben leerlingen een attentie uitgedeeld in de wijk en kaarten geschreven 
voor de bewoners van verschillende verzorgingstehuizen in Gorinchem. Zo hopen wij bij te dragen aan een 
samen sterk community, met herkenning voor elkaar. 

Randee Gagné, teamleider 

 



 

 

 

Kersthuisjes 
De leerlingen en docenten van het profiel BWI hebben de afgelopen periode twee schitterende kersthuisjes 
gebouwd, die ingezet kunnen worden bij diverse evenementen. Ze zijn zo gemaakt dat ze demontabel zijn en 
droog kunnen worden opgeslagen. We plaatsen de huisjes nu op het schoolplein zodat we, als de leerlingen 
weer naar school mogen komen, we ze vanuit de huisjes met iets lekkers weer kunnen verwelkomen.  

Jan Melis, Gijs de Heus en Kristian Nardten, docenten BWI 



 

 

 

Kerstontbijtboxen 
Vanochtend heeft het Omnia College in samenwerking met Rotaryclub Gorinchem zo’n 250 kerstontbijtboxen 
afgeleverd bij eenzame ouderen . De leerlingen en docenten van de afdeling HBR (Horeca, Bakkerij en  
Recreatie) hebben deze gevuld en de Rotaryclub leden hebben ze bezorgd. 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 ontwierpen bij het vak Media & Vormgeving een mooie kerstkaart voor in 
de box. 

Ook lokale bedrijven deden mee. Zo verzorgde Multivlaai Gorinchem een kortingsbon en assisteerden  
medewerkers van Rabobank Gorinchem bij de distributie.  

Erik Blankenstein, teamleider 



 

 

 

Open dag 2021 – special edition 
De Open dag 2021 gaat een editie worden die we niet snel zullen vergeten! We hadden op 22 januari 2021 
groots uit willen pakken voor jullie…. De tofste workshops, lekker zelfgemaakt eten en onze skydancers  
stonden o.a. al voor jullie klaar om van te gaan genieten!  

Alleen is het nu met de verscherpte maatregelen voor iedereen beter wanneer we deze editie online ons 
Omnia College aan jullie laten zien.. We zijn natuurlijk al druk bezig met de voorbereidingen en krijgt al 
steeds meer vorm. Natuurlijk gaat deze online open dag net zo tof worden als onze offline open dag de  
afgelopen jaren is geweest!  

Ben je alvast op zoek naar meer informatie over Omnia: Klik dan hier voor onze eerste informatievideo!  

Ben jij ook zo benieuwd hoe we onze school in beeld brengen en hoe wij alle basisschoolleerlingen van  
omgeving Gorinchem dit jaar kennis laten maken met Omnia College? Houd dan vooral onze socials (insta en 
FB) in de gaten!  

Casper Valen, teamleider 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HfRFZEYI4N0
https://www.instagram.com/omniacollege/
https://www.facebook.com/omniacollege


 

 

 

GRAFFITIWALL @ MEDIALAB 
Hoe megaaaaa tof is dit? Opnames voor de #ASKOMNIA Q&A’s in ons nieuwe Medialab! 

Tess Cornelissen, docent 

 



 

 

 

Afscheid roostermaker 
Na ruim 44 jaar in het onderwijs gaat het doek dan toch vallen. Na de kerstvakantie begint voor mij de Grote 
Vakantie. Dus voor roosterverzoeken hoef je mij geen mail meer sturen, maar kun je je richten tot Jos en Roy. 

Het was oktober 1976 , ik studeerde nog aan de lerarenopleiding, toen mijn hoofddocent mij vroeg of ik  
belangstelling had voor een baan als docent mens en natuur in Gorinchem. Ik kon meteen beginnen. Zo  
gezegd zo gedaan en begon ik mijn loopbaan op Nijehove, een huishoudschool met 750 leerlingen, destijds de 
grootste in zijn soort in Nederland. 

Aan mijn eerste jaren bewaar ik goede herinneringen. Hoewel ik als startend docent het vak niet cadeau kreeg 
(wie wel?), zat ik wel in een team met veel jonge collega’s die er altijd voor elkaar waren, veel bij elkaar over 
de vloer kwamen en zelfs samen op vakantie gingen. De diploma-uitreikingen werden steevast  
opgeleukt met een docentencabaret. 

Na de fusie met drie andere middelbare scholen in Gorinchem ontstond het Merewade College en kwam ik 
ook te werken op de locaties van de mavo, havo-vwo en de lts. Uiteindelijk bleven twee locaties over en werd 
de Vries Robbéweg vanaf 2004 mijn vaste stek.  

In de afgelopen decennia is veel veranderd, in 1976 leefden we nog op een analoge planeet; haast niet meer  
te bevatten in het huidige digitale tijdperk, maar ook toen verliep alles naar behoren. Opa vertelt: de  
kleurentelevisie was net in opkomst, het kopieerapparaat deed zijn intrede, we gingen faxen, later kwamen de 
eerste computers in de school (met floppy disks) en telefoneren gebeurde met een toestel (met draaischijf) 
aan een draadje. Digitalisatie heeft veel mogelijkheden gecreëerd in het onderwijs. Door de  
dataverzamelwoede van allerlei instanties zijn er echter ook dingen verdwenen, alles moet passen in  
verzamelbare formats waardoor een hoop autonomie, initiatief en eigen verantwoordelijkheid is verdwenen. 
Persoonlijk vind ik dat de inrichting van het onderwijs destijds veel kansrijker was opgezet. 

Gelukkig kreeg ik voldoende mogelijkheden om mijzelf te ontplooien. Niet alleen het rooster- en het  
formatiewerk maar ook mijn rol in de medezeggenschapsraad zorgden er voor dat het werk gevarieerd en  
uitdagend bleef. Uiteindelijk namen deze taken zoveel tijd in beslag dat met de inzet van BAPO het lesgeven de 
laatste jaren wegviel. Het is haast niet meer voor te stellen dat er vroeger één keer per jaar een rooster werd 
gemaakt. Wijzigingen werden ’s morgens met een krijtje op een bord in de kantine geschreven. 

De laatste periode heb ik nog een aantal uren maatwerk mogen geven en één ding kan ik nu 
wel zeggen. In al die jaren is het lesgeven, de interactie tussen leraar en leerling,  
onveranderd gebleven. In de klas moet het gebeuren, daar ligt het vak. 

 

Het gaat jullie goed, 
Co Maier. 



 

 

 

Afscheid Eveline Klaver 
Al vroeg wist ik wat ik wilde worden. Als kind wilde ik dierenarts worden, maar helaas merkte ik al snel bij 
een kleine ingreep van onze kat, dat ik echt niet tegen bloed kon, dus dat beroep viel af. 
Anderen iets leren leek me ook erg leuk en zo begon ik na de middelbare school aan de Lerarenopleiding  
Nederlands-Frans in Nijmegen. 
In Gorinchem was in de vorige eeuw een vacature voor deze twee vakken en ik werd aangenomen. Op de 
RSG Wijdschild, zoals Fortes toen heette, leerde ik ook mijn man kennen, Herman Klaver, leraar Nederlands 
en teamleider Atheneum. 
 
Na de geboorte van onze dochters ben ik gaan thuiswerken, toen al! 
 
Na een paar jaar werd ik gevraagd om te komen werken op de Vries Robbéweg. Daar werd ik mentor van 
een 1e klas, waarin gewerkt werd met “Minder handen voor de klas”. Minder docenten gaven meerdere  
vakken in deze onderbouw BB/LWOO klassen. Samen met een fijn team collega’s heb ik zo met veel plezier 
lesgegeven op het Omnia. 

 
En dan ben je opeens 60! 
 
Zo meteen begint de kerstvakantie, voor mij de rest-van-mijn-leven-vakantie, dan ga ik samen met mijn man 
Herman genieten van het vrije leven. 
 
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie en natuurlijk alle goeds voor 2021! 
 
Eveline Klaver 



 

 

 

Cabaretvoorstelling “zeven sloten” 
Donderdag 3 en vrijdag 4 december zijn de 2e klassen getrakteerd op een cabaretvoorstelling. Zelf mocht ik de 
voorstelling “zeven sloten” samen met klas 2T bijwonen. 

De voorstelling ging over de houding van mensen in het verkeer en de, veelal onderschatte, gevolgen hiervan. 
Cabaretier Michiel van der Burgt wist met gebruik van een flinke dosis humor een aantal schrijnende  
voorbeelden te schetsen van hoe je houding in het verkeer kan zorgen voor ernstige ongelukken. Door de  
humor die Michiel gebruikte bleven de leerlingen er gedurende de gehele voorstelling met hun aandacht bij. 
Ook gaf hij ruimte voor een gesprek of een discussie, over bijvoorbeeld alcohol of telefoongebruik in het  
verkeer. Het was erg leuk om te zien dat de meningen van leerlingen erg uiteen lopen en leuk om de discussie 
te zien ontstaan. Ook was het prettig dat er in deze voorstelling geen goed of fout werd omschreven, maar dat 
met behulp van de voorbeelden, de leerlingen zelf hun conclusie mochten trekken. Los van de humor die  
gebruikt werd, kwamen wel een aantal verschrikkelijke verhalen aan bod, waarvan later duidelijk werd dat dit 
waargebeurde verhalen waren.  Toen Michiel dit vertelde moesten veel van onze leerlingen wel even slikken. 
Het was desondanks een erg leuke voorstelling, en voor veel leerlingen en voor mij, ook een erg leerzame  
ervaring!  

 

Timo Hendriks, leerlingbegeleider 



 

 

 

Online event Beroepsonderwijs van de Toekomst  
6 januari organiseert Omnia College het online event ‘Beroepsonderwijs van de Toekomst’. Met 100 mensen 
in een Webinar onderzoeken we hoe we ons onderwijs graag zouden zien. De groep genodigden bestaat uit 
vertegenwoordigers van ons team Omnianen, uit leerlingen, ouders, collega’s van andere scholen, bedrijven 
en gemeente.  

Onze Dide maakte een prachtige uitnodiging:  

https://youtu.be/0GV_Aa3M8bk  

We bereiden op dit moment een vlammende talkshow voor à la Jinek, waarvoor we ons Smart Lab zullen  
omtoveren tot televisiestudio.  

 

https://youtu.be/0GV_Aa3M8bk


 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 


