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AGENDA
Maandag 20 mei - Start periode 5
bovenbouw
Vrijdag 24 mei - Afsluiting 4e leerjaar
met reis naar Disneyland Parijs
Maandag 27 mei - Rekentoets 2A/2F Indien een leerling een voldoende
heeft voor de vorige rekentoets is
deelname niet meer verplicht.
Dinsdag 28 mei - Rekentoets
2A/2F/2ER - Indien een leerling een
voldoende heeft voor de vorige
rekentoets is deelname niet meer
verplicht.
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei –
Hemelvaart (vrij)

Leren door te werken

Deze weken is goed zichtbaar dat wij leren door te werken. Tijdens het vakwerk snuffel je
alvast op de praktijkafdelingen, maar vanaf klas 3 is dit serious business. De derdeklassers
zijn nu op stage en de examenkandidaten laten op school zien hoe bekwaam ze zijn binnen
hun profiel. Onze school is volop in bedrijf. Zie de bijzondere hoogtepunten verderop in
deze nieuwsbrief.
Omnia is dankbaar voor deze bedrijvenkring om school heen. Dankzij deze partners komen
kinderen tot het echte vakwerk. We zetten ons daarom actief in om nieuwe partners te
vinden. Deze week zijn dat er twee:
Stichting Kindercentra Gorinchem en Slot Loevestein.
SKG en Omnia bundelen de krachten:
• SKG wil onze opleiding Zorg en Welzijn versterken met o.a.
gastlessen, stageplekken, inventaris en goede gesprekken over
lesaanbod dat past bij de dagelijkse praktijk op het kinderdagverblijf.
• Omnia gaat events verzorgen voor de kinderen van de
bovenbouwgroepen, bijvoorbeeld een dagje vakwerk volgen tijdens een
PO-studiedag.
We sparren ook over het maken van kindermeubels door de timmerklas of het inrichten van een ontdekbus
door onze technici. We zien uit naar deze samenwerking.
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We hebben nieuwe vrienden en wel heel bijzondere: Stefan Bergman en Ed Dumrese, namens het bestuur
van Slot Loevestein  Samen maken we de verbinding tussen onze school en het slot.
Met het tekenen van de intentieverklaring voor Leenvrouwe van Slot Loevestein laten we zien dat we ook
onze bijdrage willen leveren aan het bewaren van een belangrijk stuk geschiedenis. Bovendien helpen we
onze naaste buren graag vanuit onze expertise in het onderwijs. Samen met bijna 100 andere lokale
leenheren- en vrouwen werken we aan een blijvende ontwikkeling van Slot Loevestein:
https://www.slotloevestein.nl.

Twee cadeautjes voor ons :
-

wij krijgen de sleutel van het slot;
we gaan de geschiedenis in als Erfgenaam van Hugo de Groot.

Omnia College, de wereld aan je voeten!
Wil jij ook met ons samenwerken? Werken aan de toekomst van onze kinderen?
Laat het ons weten: info@omniacollege.nl.
Marieke
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Stage klas 3
En toen was het zover. De tijd om op stage te gaan was aangebroken. Al onze derdeklassers mochten 2
weken op stage. Even weg van school. Best spannend.
Zo’n 130 bedrijven hebben de deuren
geopend voor onze leerlingen. Onze
docenten mochten op stagebezoek. En
met wat een leuke, positieve verhalen
kwamen ze terug op school. Een leuk
voorbeeld is, dat bij stal Borst in Heukelum, waar Marloes stage loopt,
een veulentje is geboren tijdens haar stage. Velen hebben een baantje
overgehouden aan hun stage wisten de docenten te vertellen. Wat een
bedrijvige tijd op Omnia. Volgende week zijn onze leerlingen weer terug
op school. We zien naar ze uit en naar hun verslagen om zo een kijkje te
krijgen in hun beleving van de stage.
Eén ding is zeker; ze zijn allemaal gegroeid met en door ervaring in het
bedrijfsleven.
Saskia van Mourik, docent

De Smaak van de toekomst
Wat ligt er in de toekomst op mijn bord? Genetisch gemodificeerde groente, gekloond
schaap of springen de sprinkhanen van je bord? Met deze vraag gingen de basisschoolleerlingen van de Graaf Reinald school op het Omnia College aan de slag.
Ieder jaar wordt er vanuit stichting OVO voor de Graaf Reinald school het project Fase 16+
georganiseerd. In dit project bieden het Omnia College, Fortes Lyceum en het Gymnasium
Campusianum theorie- en praktijklessen aan de leerlingen die het fase onderwijs van de Graaf
Reinald school hebben afgerond. In een periode van twaalf weken nemen de leerlingen een kijkje
in het voortgezet onderwijs. De periode is opgedeeld in 2 rondes van 6 weken.
Elke week volgen de leerlingen een aantal dagdelen onderwijs op deze drie VO-scholen. Naast
het werken aan een actueel thema staat het ontdekken van verschillende leerwegen en
talentontwikkeling centraal. De leerlingen raken vertrouwd met de (middelbare)school door in
contact te komen met de docenten en het proeven van de algehele sfeer binnen de school. Fase
16+ draagt bij aan een warme overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs.
In de eerste ronde werd het thema voeding behandeld. Iedere school benaderde het thema vanuit
een andere invalshoek. Op het Lyceum werd er een animatie film over gezonde voeding gemaakt
en op het Gymnasium kwam het laboratorium met allerlei wetenschappelijke proefjes in actie.
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Omnia haalde de tijdmachine uit de kast en nam de leerlingen mee op reis naar de mogelijke
keuken van de toekomst.
Duurzaam Omnia
In de keuken van het Omnia werden de leerlingen uitgedaagd tot deelnemen aan de
kookworkshop ‘de proeverij van de toekomst’. Met zeewier en veggieburgers werden er culinaire
hoogstandjes bereikt. Voor het grand dessert namen de Sprinkhanen een duik in de chocolade fontein
en vormde de Buffalowormen het hoofdingrediënt van de Crispy-Chocolade. Deze excentrieke chocolade
reep werd als zoete koek gegeten.

Het Omnia College wil inspelen
op uitdagingen waar de
komende generatie mee te
maken krijgt. Van deze
generatie zal veel
aanpassingsvermogen worden
gevraagd met betrekking tot het
consumptie gedrag. Minder
vlees, meer duurzame
alternatieven en het anders
leren denken over voeding. Op
een speelse wijze hebben de
leerlingen een kleine stap gezet
naar het aanleren van een
divers voedingspatroon.
De kookworkshop was een
beetje vreemd, maar wel
lekker....op naar ronde twee.

Marco Vogel, docent
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Examentijd!
Na de meivakantie zijn de Basis en Kader examenkandidaten gestart met het praktijkexamen. De
Gemengde leerweg examenkandidaten zijn donderdag 9 mei gestart met het theorie-examen.

Examenkandidaten, even volhouden nog!
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Examen HBR
En dan ineens zit het erop. Nou ja ineens….Er is heel hard gewerkt, veel schooluren doorstaan en er is ook
geleerd. Er is geoefend voor het praktijkexamen tijdens de examentraining. Resultaat: Alle vierde klassers
zijn klaar voor het examen! Toch best spannend die examentijd. Iedereen leeft mee en wenst succes. Voor
onze kanjers van HBR was er een examenpakketje. Daar konden ze het examen mee doorkomen ;) Het
examen bestond uit 4 onderdelen. Bakkerij, Keuken, Restaurant en Recreatie. Gasten mochten genieten
van wat er tijdens de examenlunch werd bereid door de kandidaten in de keuken. Deze gasten waren dus
live aanwezig bij het examen van de bediening in het restaurant. Samen met examinatoren uit het
bedrijfsleven is beoordeeld wat onze leerlingen geleerd hebben op Omnia. Plezier in het vak en de
draagtechnieken zijn dik in orde zoals je kunt zien op de foto . Het zit erop! Wij zijn heel trots op jullie! Nu
duimen en wachten op de uitslag….

Saskia van Mourik, docent

W. de Vries Robbéweg 27
4206 AK Gorinchem

Op Omnia College verzorgen stichting OVO
Wellantcollege samen het onderwijs.

0183 622 728
info@omniacollege.nl

Nieuwsbrief
17 mei 2019
Praktijkexamens Economie en Ondernemen
Afgelopen weken hebben wij de praktijkexamens binnen de afdeling Economie
en Ondernemen afgenomen. De week voor de meivakantie waren de GL
leerlingen aan de beurt. Na de mei vakantie hebben de KB en BB leerlingen hun
examen gemaakt.
De GL leerlingen hebben examen gedaan in de onderdelen Secretarieel en
Commercieel. De KB en de BB leerlingen hebben examen gedaan in de
onderdelen Secretarieel, Commercieel, Administratie en Logistiek.
Voor de leerlingen en voor ons een spannende periode! We hebben toch samen
met de leerlingen 2 jaar toegewerkt naar dit moment. Tijdens je examen je eigen
docent inwerken voor de functie van kassamedewerker is toch wel spannend!

Namens de afdeling Economie en Ondernemen,
Nasra Bakas
Marijke Meijer
Paul Roijers

Save the date!
Op maandag 1 juli hebben wij onze diploma-uitreiking voor onze geslaagde examenkandidaten.
Locatie:

Theater de Vijfzinnen
Haarstraat 64
4201 JD Gorinchem

Tijden:

KB 16.00 uur
BB en GL 19.30 uur

Iedere examenkandidaat krijgt binnenkort een
persoonlijke uitnodiging met 4
toegangskaartjes voor zijn/haar gasten.
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Fortes Festival
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni is Fortes Festival. Omnia College is daar ook bij aanwezig. Alle
voorbereiding zijn in volle gang.
We zoeken nog leerlingen om op vrijdagmiddag 14 juni en zaterdag 15 juni te komen helpen. Wil jij ook
komen helpen? Geef je dan op bij mevrouw Meijer of mevrouw van der Meer.
We gaan er een groot feest van maken!
Andrea van der Meer, docent
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Demodag Paardenklas

Als afsluiter dit prachtige plaatje van Sara Alexia Anderson,
dochter van James Anderson, onze docent LO. Sara is geboren
op 30 april.

Fijn weekend allemaal!
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