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AGENDA
Maandag 17 juni - Start examen 2e
tijdvak
Dinsdag 18 juni - Voorlichtingsavond
vanaf 19.00 uur voor ouders van
leerlingen klas 3 die hebben
ingeschreven voor de Engelandreis.
Maandag 24 juni - vanaf 13.00 uur
kleding aanmeten leerlingen klas 2
tijdens vakwerk (de Werkman Oost)
Vrijdag 28 juni - Bekendmaking
definitieve N-termen 2e tijdvak Uitslag examens 2e tijdvak
Vrijdag 28 juni – Einde periode 3
onderbouw en einde periode 3
maatwerk

Wow, gefeliciteerd eindexamenkandidaten!

Wat zijn wij trots op jullie  We scoorden weer goed, net als elk jaar gelukkig.
@herkansers, veel succes met leren dit weekend. Op naar zoveel mogelijk #Omnianen
op de diplomauitreiking van 1 juli.
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We werken hard aan talentontwikkeling op Omnia en niet alleen met de leerlingen:
ook docenten en schoolleiding houden wel van een nieuwe uitdaging.
Na de zomervakantie gaan we werken in drie teams:
-

Team BB: basisberoepsgerichte leerweg;
Team KB: kaderberoepsgerichte leerweg;
Team GT: gemengde en theoretische leerweg.

In het team zitten de leerlingen, ouders, mentoren en docenten die samenwerken aan goed onderwijs en
de juiste begeleiding. De teamleider zorgt voor zijn team vanaf de brugklas tot aan het examen.

Jos Donjacour en
Pius van Oort zijn
volgend jaar geen
teamleider meer,
maar blijven
gelukkig wel een
actieve rol spelen
op ons Omnia.
Casper Valen is
onze kersverse
nieuwe teamleider.
Komende weken
bereiden we met
elkaar dit nieuwe
werken en leren
voor.

Vragen? Zoek ons zeker op!
BB: cvalen@omniacollege.nl
KB: eblankenstein@omniacollege.nl
GT: rgagne@omniacollege.nl

Marieke
Directeur
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Vacatures Raad van Toezicht
Stichting OVO verzorgt openbaar onderwijs op negen basisscholen en vier middelbare scholen in
Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam.
De stichting wordt geleid door een bestuurder die onder toezicht staat van een raad van toezicht (RvT). De
RvT bestaat uit zeven leden, waarvan er twee aftredend zijn.
Voor deze RvT zoekt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), namens OVO, twee
enthousiaste, betrokken en deskundige collega’s die affiniteit hebben met o.a. financiën en
huisvesting/vastgoed, en die in staat zijn het juiste evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en
professionele distantie. De GMR, waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn, zal uit de kandidaten twee
gegadigden selecteren en voordragen aan de raad van toezicht.
Voor verdere informatie en procedure kunt u klikken op onderstaande link
https://stichtingovo.nl/stichting-ovo/werken-bij/641-vacature-raad-van-toezicht-stichting-ovo

Gorcumse Geheimen
Omnia gaat graag met haar leerlingen naar buiten. Leren in de stad, hoe leuk is dat!
Gelukkig hebben wij een ruime lijst met partners die graag met ons samenwerken. Zo nu ook de Lionsclub
Gorinchem.
Op zaterdag 22 juni organiseren zij Gorcumse Geheimen en Omnia helpt mee.
Waar? Dat is ons geheim……maar alvast één hint – onze HBR leerlingen (horeca, recreatie en bakkerij)
maken heel Goeie koekjes.
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Schoolvoetbal Pro-vmbo
Op 22 mei hebben twee teams mee gedaan aan de voorronde 4 tegen 4 praktijkonderwijs voetbal in de
leeftijdscategorie tot en met 14 jaar. Een team bestond uit leerlingen van het Omnia College en het andere
team bestond uit leerlingen van de praktijkschool. Het was een zeer leuk en sportief toernooi in Best vlakbij
Eindhoven. Team Omnia is derde in een poule van vijf teams geworden. En team Praktijkonderwijs tweede
in de andere poule, waardoor er kruisfinales gespeeld moesten worden en wat uiteindelijk een derde plaats
heeft opgeleverd. Dat betekent kwalificatie voor NK in Utrecht.
James Anderson en Juliën Dorrepaal, docenten LO

Disneyland Parijs
Op 24 mei zijn wij met de vierdejaars leerlingen op avontuur gegaan naar Disneyland Parijs! De busreis
begon al vroeg in de ochtend, desondanks waren de leerlingen al erg actief en hadden er allemaal zin in.
Aangekomen, waren wij in een betoverende en magische wereld
beland. De leerlingen konden zelfstandig genieten van de twee parken
waar de magie van Disney tot leven komt. Samen hebben zij ook de
magische attracties kunnen ontdekken. Voor sommige was het nog een
hele nieuwe ervaring, maar prachtig om te zien dat iedereen ervan
genoten heeft. Op de terugweg zijn de spannende verhalen met elkaar
gedeeld. De reis is absoluut voor herhaling vatbaar. 
Ebru, docent in opleiding
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Voetbaltoernooi 7 juni 2019
Afgelopen vrijdag heeft het Omnia College deelgenomen aan het schoolvoetbaltoernooi onderbouw.
De organisatie was in handen van Gorinchem Beweegt en voetbalvereniging SVW.
Het was lange tijd onzeker of het toernooi door kon gaan i.v.m. de slechte weersverwachting. Na een kleine
speeltijd aanpassing werd besloten dat het toernooi gelukkig door kon gaan.
Het Omnia College werd door 4 teams vertegenwoordigd, 2 meidenteams en 2 jongensteams.
We voetbalden heel lekker, maar tijdens de finales werd het wel heel pittig: Fortes Lyceum en Lyceum
Oude Hoven waren nóg sterker! Wat een spannende en geweldige dag met elkaar!
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Romeo en Julia in Gorinchem!
Wij vinden het heel belangrijk om onze leerlingen op verschillende wijze kennis te laten met maken met
kunst en cultuur.
De afgelopen periode hebben wij daarom met de leerlingen ook de theatervoorstelling Romeo en Julia
bezocht.
Eind maart hebben de 3e klassen het spits afgebeten. Eind mei hebben onze onderbouw leerlingen deze
voorstelling bezocht.
In het mooie, intieme theater Periscoop alsook in theater De Vijf Zinnen zagen zij de moderne versie van
deze klassieke tragedie, het beroemde verhaal over de onmogelijke liefde tussen Romeo en Julia. Deze
versie speelde zich af in een pizzeria, waarbij de pizzadozen soms over het toneel vlogen. Er werd vol
enthousiasme en interesse gekeken. De 3e jaars hebben voor het vak CKV , onderdeel van het
examenprogramma, een kijkwijzer ingevuld waardoor het toneelstuk nog intensiever is beleefd. Onze
leerlingen leefden erg mee met de voorstelling, de reacties uit de zaal waren niet te missen. De regisseur
Fons van Rongen is er met deze moderne bewerking zeker in geslaagd om onze leerlingen op een speelse
manier kennis te laten maken met een klassieker als Shakespeare. Voor herhaling vatbaar !
Verhaal: De vaders van Romeo en Julia hebben allebei al jarenlang een pizzeria in de stad en al even lang
gooien ze bij elkaar de deegrollers door de ruiten. Wie maakt er hier de beste pizza?! Knokpartijen in de
nauwe Italiaanse steegjes zijn inmiddels normaal. Terwijl de concurrentiestrijd steeds heviger wordt, bloeit
de verboden liefde tussen Romeo en Julia op. Ze ontmoeten elkaar noodgedwongen stiekem ’s nachts. En
dit lijkt goed te gaan, totdat er in weer een straatgevecht een dode valt…
Als de 2 geliefden uiteindelijk elkaar weer vinden loopt het voor hen beiden tragisch af.
Deze snelle bewerking van Romeo en Julia voor jongeren, geschreven door Fleur van Greuningen werd
gespeeld door 3
professionele acteurs :
Barbara Sloesen (Zwaar
Verliefd, Soof – de serie),
Jonathan Demoor (Soldaat
van Oranje, Next to Normal)
en Joost Claes (Soldaat van
Oranje, Hij gelooft in mij) zij
veranderen het theater in een
broeierig en zinderend Italië
dat niemand onberoerd laat.

Erna Kafoe, docent drama
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Fortes Festival op 14 en 15 juni
We zijn er helemaal klaar voor: vandaag en morgen is Omnia groots aanwezig bij het Fortes Festival!
Vandaag is er een voorproefje van de muziek waar iets lekkers bij onze Omnia Bar gedronken kan worden.
Zaterdag gaat het echt los! Onze BWI afdeling heeft een prachtige grote vier
gemaakt waar bezoekers een boodschap op achter
kunnen laten. Op de foto kunnen jullie zien hoe hard
Elise met haar klasgenoten heeft gewerkt!
Team Curl Events van HBR staat klaar om jullie lekkere
vegaburgers te serveren. Zij hebben alles zelf geregeld,
van ingrediënten naar de burgerkraam!
Groen doet ook mee met feestje! Zij hebben prachtige
bloemen besteld die gedecoreerd kunnen worden op
het festival. Naast de bloemen kunnen jullie ook nagels laten lakken of haren
laten vlechten door de leerlingen van Omnia!
Natuurlijk is de enige echte Omnia Bar ook open op zaterdag. Kom een verkoelend drankje bestellen bij
onze kids!
We hopen jullie op één van de twee dagen te zien!
Andrea van der Meer, docent
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Game-on
Dit jaar is het tweejaarlijkse evenement Game-On weer een groot succes geworden. Game-On is een
techniek evenement waar basisschool leerlingen uit groep 7 en 8 en leerlingen uit klas 1 van het voortgezet
onderwijs, geïnteresseerd worden gemaakt voor alles wat ook maar enigszins met techniek te maken heeft.
Maar liefst 4000 leerlingen hebben in twee dagen tijd deze beurs bezocht.

Wij hebben als Omnia College samen met het Gilde en diverse bedrijven uit de regio, onze bijdrage
geleverd op het mobiliteit- en
transportplein. Daar werden allerlei
dingen gedaan en bekeken. Er
werden banden van fietsen gewisseld,
wielen van auto’s gewisseld, een
mobiele kraan kon bediend worden en
nog veel meer. Er stonden diverse
voertuigen waar leerlingen van
dichtbij de techniek konden bekijken
en beleven. Bijvoorbeeld een DAF
truck uit 1958, maar ook een
elektrische truck met de allernieuwste
techniek. Zoek de verschillen .
Bij het bouwplein hebben we met vier
leerlingen meegedaan aan de
metselwedstrijd. Tim van der Vliet en
Max Nijland als vierdejaars jongens
en echt bijzonder en heel erg goed
was zeker ook de inbreng van Pearl Lodder en Fleur Bullé. Zij hebben als derdejaars met heel weinig
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metselervaring een super prestatie geleverd door een prachtige muur te metselen, die kon wedijveren met
die van de andere deelnemers. Top gedaan
jongens en meisjes van Omnia!!
Verder zijn we met de leerlingen uit het eerste
leerjaar die deze periode voor de timmer- of
techniekklas hebben gekozen een bezoek
gebracht aan Game-On. Zij hebben een leuke
middag gehad en hopelijk kiezen zij ook volgend
jaar voor de sector techniek.
Al met al hebben we een prachtig evenement
gehad. Op dit moment wordt al weer gestart met
het voorbereiden van de volgende Game-On, die
in 2021 zal plaats vinden.
Jos Donjacour, teamleider

Laten we elkaar ontmoeten op het Fortes Festival, waar ook Omnia
groots feestviert 
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