NIEUWSBRIEF
28 JUNI 2019
AGENDA
Deze week
In deze week CITO-1 en
CITO-2 toets voor eerste
en tweede keer
Maandag 1 juli
Diploma uitreiking
Vanmiddag vieren we opnieuw feest:
er zijn nóg meer geslaagden op ons Omnia

Vrijdag 5 juli
Einde periode 5 bovenbouw

BB: 100%
KB: 94%
GT: 86%

Vrijdag 5 juli
Einde periode 3 vakwerk

De leerlingen van BB, de basisberoepsgerichte leerweg, zijn zelfs
ALLEMAAL geslaagd. Dat is weer voor het eerst sinds 2012.
Gefeliciteerd, examenkandidaten en tot maandag tijdens de #diplomauitreiking
TEAM OMNIA VERWELKOMT NIEUWE PARTNERS
Team Omnia verwelkomt nieuwe partners: leerlingen van de Merewade Praktijkschool,
ISK de Toekomst en het Fortes Lyceum volgen na de zomer ook enkele lessen in ons gebouw.
Op ons Omnia bieden we 7 van de 10 profielen vmbo aan. Dat maakt ons een unieke
school waar anderen graag bij aansluiten. En natuurlijk zijn wij dan gastvrij en zien we ook
kansen voor onze leerlingen om kennis te maken met anderen.

Maandag 8 juli
rapportenvergadering onderbouw
Maandag 8 juli
inleveren boeken
Woensdag 10 juli
kennismakingsmiddag
(14.00 - 15.15 uur) en avond (19.30 - 21.00 uur)
Donderdag 11 juli
schoolreis klas 1 en 2
vrijdag 12 juli

Merewade Praktijkschool
Leerlingen van de Praktijkschool, onze buren, komen volgend jaar enkele lessen volgen in
onze praktijkruimtes: de bakkerij, techniekhal en het leerplein Economie & Ondernemen
zijn heel aantrekkelijk voor deze leerlingen die graag met hun handen werken en leren.
De docenten van de praktijkschool begeleiden de leerlingen, de docenten van Omnia zullen de vaklessen verzorgen. Zowel de leerlingen van PrO als Omnia volgen hun eigen lessen met eigen docenten.
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ISK de Toekomst
ISK De Toekomst krijgt na de zomer een eigen vleugel op Omnia, aan de zijkant waar nu nog
lokaal ‘Bloem’ van Wellant College zit. Deze 35 leerlingen krijgen hun eigen ingang, eigen lokalen,
eigen team docenten, eigen schoolplein, eigen onderwijs, maar we gaan elkaar zeker ontmoeten,
bijvoorbeeld in de voetbalkooi die we in de zomer gaan bouwen op hun schoolpleintje  We
hebben in elk geval afgesproken dat de leerlingen van ISK de Toekomst enkele vakwerklessen
zullen volgen op Omnia, met onze experts als vakdocent.

Fortes Technasium
Fortes Lyceum bouwt een nieuw Technasium, dat waarschijnlijk in het najaar pas klaar is. Wij
ontvangen de technasiasten en hun coaches graag voor een paar maanden in ons DLC, het
digitaal leercentrum naast de techniekhal, omdat we veel van elkaar kunnen leren als het gaat
om Sterk Techniekonderwijs.
Deze zomer verbouwen we ook ónze techniekhal. Er komt een ruimte voor de doeners en een
spiksplinternieuwe ruimte voor de denkers, waarbij gaan werken met de nieuwste technieken als
lasersnijden, virtueel lassen en 3D-printen. Het Technasium wil ons als dank een handje helpen
om daar een goede start te maken op weg naar #futureproof #techniekonderwijs!

We zien uit naar een nieuw schooljaar met nieuwe kansen voor Omnia en de nieuwe leerlingen
om ons heen!

Vragen? Zoek me zeker op!
Marieke van den Berg
Directeur
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Fortes Festival
Fortes Festival was een groot succes! Met prachtig weer op vrijdag, had deze dag niet beter gekund. Ondanks de
regen tussendoor was ook zaterdag geslaagd! Het decoreren met bloemen en de nagels lakken waren erg in
trek. Verder hebben we veel drankjes mogen schenken en hamburgers kunnen bakken.
Willen jullie een indruk van de Omnianen op Fortes Festival? Kijk dan hier naar de Omnia Aftermovie . Hierbij
een extra bedankje naar alle leerlingen en collega's die hebben geholpen! En natuurlijk ook naar alle bezoekers:
zonder jullie was het niet zo gezellig geweest. We hebben genoten, op naar volgend jaar!
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Nieuwe teamleider BB: Casper Valen!
Elf jaar geleden begon mijn allereerste dag op Omnia College als docent biologie. Destijds heette onze
school nog Merewade College en heb ik daarnaast ook nog op het Fortes Lyceum en Merewade Praktijkschool mogen werken.
Samen met Juf Natascha, of eigenlijk mevrouw Valen tegenwoordig, en ons zoontje Noud woon ik in het
mooie dorpje Vuren. Lekker dichtbij, zodat ik vrijwel iedere morgen fluitend op mijn fiets naar het werk
kan! Buiten schooltijden vind ik het leuk om te voetballen met mijn vrienden van v.v.Vuren, spelletjes te
spelen of naar een concert te gaan.
Ik word blij van onze vmbo'ers die schooldagen tot een feestje maken. Ik kan me daarom ook geen fijnere
plek bedenken om te werken dan in een school. Vanaf 1 september in mijn nieuwe rol als teamleider gaat
dat zeker niet veranderen. Ik heb onwijs veel zin om samen met mijn team BB mooie resultaten neer te
zetten met alle talentvolle leerlingen die wij in huis hebben!
Kom gerust een keer een bakje koffie/thee doen om kennis te maken of bij te praten!
Met vriendelijke groet,
Casper Valen
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The Big Challenge
In maart hebben alle derdejaars klassen meegedaan aan The Big Challenge. Dit is een Europese wedstrijd
die zich focust op de Engelse taal.
De kinderen hebben prachtige scores gehaald! Op de eerste plek staat Ilse uit BWI3B. De eerste van de
KB-leerlingen is Indira uit BWI3K en de eerste plek voor de GL gaat naar Owen uit EO3G.
Andrea van der Meer, docent

Techniekhal 2.0!
Binnen onze school worden al heel veel jaren het vak techniek gegeven. Vandaag de dag verandert er
steeds meer binnen de techniek. Daar wil Omnia natuurlijk ook in mee! Onze leerlingen moeten namelijk klaar zijn voor een mooie baan in de toekomst! Sinds
enkele weken zijn we daarom bezig met onze techniekhal 2.0!
Met de ontwikkeling van een verbeterde techniekhal stomen
wij nog meer talenten klaar voor de toekomst. Er is dan ook
hard gewerkt om onze hal voor de zomer af te krijgen. Er is
ruimte gecreëerd, er is gesloopt, gebouwd, er zijn werkplekken gemaakt en geschilderd door leerlingen én docenten samen! Nu, ongeveer halverwege het werk, wordt er een grote
glazen wand in het midden van onze gigantische hal geplaatst
om het stof tegen te houden. Super belangrijk, want deze
mooie nieuwe werkplek krijgt allerlei toffe snufjes en deze
computers en de computergestuurde machines kunnen niet zo goed tegen stof als onze ‘oude technieken’. Kortom: Ook voor robots, domotica en 3d-printers ben je bij Omnia aan het juiste adres!
Niet alleen gaat deze ruimte lekker technisch worden. Hij ziet er ook nog
super tof uit! Tafels in lekker opvallende kleuren, maar ook een tweetal
kolossale bomen midden in deze technische ruimte. Jij komt toch ook
kijken hoe mooi het gaat worden? We houden jullie natuurlijk op de
hoogte van alle vorderingen!
Technische groetjes namens team
Techniek!
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Omnia Toppers
Op Omnia geven we leerlingen ruimte om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Af en toe betekent dit maatwerk bieden. Zo ook bij Denley in klas 1A. Hij fietst op topniveau en wij willen dat hij niet
alleen op school succes ervaart maar ook in zijn sport. Korte lijnen tussen zijn mentor, docenten en ouders zorgen er voor dat beide mogelijk zijn. Samen sterk! Succes Denley.

Denley van Wijnbergen, klas 1A

Hoi ik ben Denley en er is mij gevraagd een stukje voor de nieuwsbrief te
schrijven over wat ik doe.
Ik zit op wielrennen en doe dit bij de club de Jonge Renner in Oosterhout.
Ik fiets op dit moment met de beste renners van Nederland. Mijn wegseizoen verloopt nu prima. Op 15 juni heb ik mijn 1ste weg NK jeugd gereden.
Dit ging op zich best goed. Ik ben die dag 13de geworden.
Begin juli ga ik nog naar het IBYT. Dit is een internationale meerdaagse
koers in Belgie.
Groet,Denley

Gorcumse geheimen
Op zaterdag 22 juni liepen de straten van Gorinchem vol met geïnteresseerden op zoek naar de geheimen van onze
prachtige stad. Gidsen loodsten de groepen tussen de locaties, van
het ene onbekende verhaal naar het andere.
Eén stop was voor Omnia bijzonder. In de Luisterpost speelden
twee leerlingen mee als figurant bij de voorstelling Goeie Mie. Als
convicten in een vrouwengevangenis, mochten ze het publiek
voorzien van een heerlijk koekje.
Gelukkig voor de toeschouwers waren deze koekjes door de gouden handen van Omnia gemaakt en niet door de vuile van Goeie
Mie, waardoor de belangstellenden daarna verder konden genieten van meer Gorcumse Geheimen.

Randee Gagné, teamleider
Kobalt fotografie, Henk Ganzeboom
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Vakkleding passen
Afgelopen maandag werd bij alle tweedejaars leerlingen vakkleding voor het a.s. schooljaar aangemeten door De Werkman-Oost.
Ondanks de tropische temperaturen maakten de leerlingen hier een feestje van. Na de vakantie
krijgen ze hun kleding voorzien van logo’s en naam geleverd.
Ieder profiel heeft zijn eigen specifieke kleding die aan de eisen van dat vakgebied moeten voldoen.
Zo hebben de leerlingen bij techniek een overall en veiligheidsschoenen, hebben de leerlingen van
HBR een kokspak en een bedieningspak met stropdas en bijvoorbeeld bij E&O zit je als je les in de
kantoorruimte hebt netjes in je overhemd en als je in de winkel bent heb je een poloshirt aan.
Thuis kan alvast worden uitgelegd hoe de wasmachine en de strijkbout werkt.
Erik Blankenstein, teamleider
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Microsoft Academy Training
Maar liefst 15 collega's zijn op donderdag 13 juni gestart met hun training tot MOS. Zij worden in een
aantal trainingen geschoold in Word, Excel of Powerpoint tot Microsoft Office Specialist (MOS). Een
aantal collega's heeft er zelfs voor gekozen om zich te specialiseren in 2 of zelfs 3 van deze praktische
applicaties! Maar waarom staat dit nieuws in deze nieuwsbrief? Vrijwel iedereen werkt toch met deze
programma's?
Daar zit juist het nut van deze training in! Onze leerlingen willen we ook tot grote hoogte laten stijgen
binnen deze programma's. Een stukje tekst typen in Word kan iedereen, maar om echt alle! tips en
tricks te leren vraagt iets meer inspanning. Natuurlijk horen jullie van ons wanneer de certificaten
worden uitgereikt
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Reminder
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
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