Nieuwsbrief
5 april 2019
AGENDA
Vrijdag 5 april – Schoolfeest Fight
against cancer 19.30-23.00 uur
Zaterdag 6 en zondag 7 april – externe
examentraining van Lyceo
Maandag 8 april – start theorie
examens BB + KB
Dinsdag 9 april - ouderavond
onderbouw
Donderdag 18 april - Einde periode 4
bovenbouw en Einde periode 2
maatwerk
Vrijdag 19 april t/m 5 mei - vakantie

Woensdag 3 april…Onderwijsinspectie op bezoek!
Drie inspecteurs kijken in de lessen, spreken met docenten en leerlingen en voeren
gesprekken met de schoolleiding over de ontwikkelingen in ons vmbo en de uitdagingen die
er liggen.
We richten ons op 4 onderwerpen:
-

-

Wat is het onderwijsaanbod?
Hoe hebben we leerlingen in beeld en hoe bieden we ze dat
wat ze nodig hebben?
Hoe zorgen we voor de kwaliteit?
Hoe werken we samen aan kwaliteit?

!!! 4 dikke dikke voldoendes voor ons OMNIA  !!!
Mooiste complimentjes van de inspecteur?
•
•
•
•
•

Wat een gastvrijheid in jullie prachtige restaurant! @Çağlar, toppertje jij!
Voor iedereen een gratis laptop??? WO!
Wat is het heerlijk rustig bij jullie op school
De docenten werken hard én met plezier
De leerlingen zijn tevreden en gaan heel graag naar school.

We mogen trots zijn op onze samenwerking tussen leerlingen, ouders en
team Omnia.
Dankjewel daarvoor!
Marieke van den Berg
Directeur
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Bezoek VO-congres
Donderdag 28 maart was het VO-Congres 2019, met het thema ‘Creatief met curriculum’. Vooral de
openingen en afsluitingen maken op deze dag voor mij het verschil.
Paul Rosenmöller (voorzitter VO-Raad) opende met een pleidooi voor het moderniseren van het traditionele
onderwijssysteem. Diploma’s op maat, flexibele lesuren en opdrachten vanuit de praktijk waren
voorbeelden van zijn ‘onderwijs van de toekomst’. Dit zijn grote stappen, maar gelukkig, vooral dat laatste
is precies waar Omnia al op koerst! Wij willen voor leerlingen de stof betekenis geven door ze te laten zien
waar voor ze het doen. Hoe kan, wat ze op Omnia nu leren, ze later helpen privé of in een beroep? Als
leerlingen dat voelen, ervaren, snappen, dan willen ze leren.
Als afsluiting benadrukte cabaretier Jaap Bressers dat stappen niet altijd groot hoeven te zijn. Tijdens zijn
optreden illustreert hij, aan de hand van zijn eigen levensverhaal, hoe juist kleine dingen, kleine gebaren
soms het verschil kunnen maken. Zijn boodschap voor ons als onderwijzers (en als mensen) was simpel:
niet alleen met een snelvaart op je doel af stevenen, maar zie en waardeer wat er om je heen gebeurt. Hij
noemt dit Carlosmomentjes. Ook op Omnia zijn we hier mee bezig - van straffen naar coachen, met als
uitgangspunt het versterken van de positieve kanten van leerlingen en de talenten die zij al hebben.
Kortom, Omnia is druk in beweging en gaat (zeker) de goede kant op!
Randee Gagné, teamleider
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Fortes Festival
Ook dit jaar is Omnia weer groots aanwezig op het Fortes
Festival, zaterdag 15 juni. Dit jaar organiseren we ook activiteiten,
zo worden er bij PIE drones gemaakt en BWI maakt een grote 4.
Het thema dit jaar is namelijk 'Vier!'.
De leerlingen die dit jaar komen helpen worden beloond met vrije
lesuren. Bijvoorbeeld: als zij drie uur komen helpen, mogen zij drie
willekeurige lesuren vrij nemen. De enige voorwaarde is dat zij dit
met goedkeuring van hun teamleider doen, zo mogen ze
bijvoorbeeld geen toetsen missen.
Leerlingen kunnen om meer informatie bij de mentoren of
mevrouw van der Meer vragen, opgeven kan alleen bij mevrouw
van der Meer. We kijken uit naar een super editie van het Fortes
Festival!
Andrea van der Meer, docent

25-jarig jubileum
Meneer Arslan vierde afgelopen week zijn 25 jarig ambtsjubileum.
Het grootste deel van die 25 jaar heeft bij ons gewerkt. In 1999 is
hij gestart op onze school, dus al bijna 20 jaar verzorgt hij de
lessen aan onze leerlingen techniek. In eerste instantie als metaal
docent, maar al snel kwam daar een specialisatie bij als docent
motorvoertuigen.
Momenteel vindt er een grote modernisering plaats van de
techniekafdeling. Daarom zal hij zich, net als zijn collega's bij
techniek, ook gaan bekwamen in al die nieuwe technieken die we
gaan aanbieden. Door die modernisering hopen we onze jongens
en meisjes nog meer te interesseren voor techniek dan we nu al
doen.
Jos Donjacour, teamleider
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Excursie EO4BK
Afgelopen dinsdag 2 april zijn we met alle leerlingen van klas EO4B en EO4K naar Rotterdam geweest
voor een vakgerichte excursie. We hebben de Markthal, de Centrummarkt op de Binnenrotte en het
centrum van Rotterdam bezocht. De leerlingen hebben verschillende verkooptechnieken, etalages,
inrichtingen en nog veel meer moois gezien. Hierdoor hebben ze veel inspiratie opgedaan voor hun
praktijkexamen in mei.
Nasra Bakas, docent Economie & Ondernemen
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Gorinchem Designweek
De Gorinchem Designweek was een groot succes. Met veel plezier hebben alle leerlingen van de tweede
klassen hard gewerkt aan hun opberger.
De ontwerpen zijn stuk voor stuk origineel en goed gelukt. Na de beoordeling is een kleine selectie gekozen
die deel heeft genomen aan de expositie in Gorinchem.
Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we heerlijk
genoten van de feestelijke opening en prijsuitreiking op vrijdag 23
maart.
De drukbezochte expositie was een groot succes mede door onze
“designers”
Meta Homan, docent

Schoolfeest Fight against Cancer
Vanavond gaat het dak van onze school er helemaal af! Vijf te gekke dj's gaan ons gebouw in vuur in vlam
zetten met twee mooie doelen: Een te gek feest neerzetten én zoveel mogelijk geld ophalen voor KiKa. De
organisatie, die bestaat uit een aantal leerlingen van klas 2B, hebben veel bedrijven benaderd waardoor op
deze avond alle omzet van de drankjes, hapjes, suikerspinnen en popcorn allemaal naar het goede doel
gaat. Ook zijn er heel veel prijzen gesponsord. Voor een kleine bijdrage maakt iedereen kans op prijzen
van de VUE, Macdonalds, Febo, AH, Dj Darkraver of andere bedrijven die KiKa een warm hart toedragen.
Wij zijn er nu al supertrots op dat leerlingen uit klas 2 dit allemaal
voor elkaar hebben weten te krijgen, zonder maar één euro uit te
geven!!! En het feest moet nog gaan beginnen vanavond...
Wedden dat dat een hele dikke party gaat worden op Omnia???
Natuurlijk komen we nog bij jullie terug met een aftermovie ;)
Casper Valen, docent
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