NIEUWSBRIEF
20 september 2019
AGENDA
Maandag 23 september
Deze week CITO-0 toets
voor klas 1
Maandag 30 september
Start periode 1 maatwerk
De scholen zijn weer begonnen! En dat is goed voelbaar thuis en goed zichtbaar in en om
ons Omnia.

Dinsdag 1 oktober
Start decaangesprekken
examenkandidaten

Wij zien school als een fijn thuis, een plek waar je graag naar toe gaat. We leren samen,
groeien samen op en doen leuke dingen met elkaar.
School is ook een belangrijke plek voor een stad, in ons geval Gorinchem en de dorpen eromheen.
Kinderen die goed naar school gaan, gaan ook blij naar huis en ontwikkelen zich tot gezonde en
prettige burgers. Wij #Omnianen laten graag zien hoe wij ‘leren door te doen’ en daarom zie je
ons ook zoveel in de stad. Zie verderop in deze nieuwsbrief.
Twee nieuwe acties licht ik met plezier toe. Allereerst zijn wij sinds dit seizoen partner van
Voetbalvereniging GJS. We versterken elkaar op sportief gebied. Samen staan we voor
#talentontwikkeling van onze jongeren. Omnia College, de wereld aan je voeten…
zie hier ons nieuwe logo voor onze voetballers 
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Ten tweede ben ik lid geworden van Rotaryclub Gorinchem. In de
jeugdcommissie zorgen we voor het welzijn van onze jongeren. Twee mooie
voorbeelden kennen we al:
-

het kerstontbijt voor eenzame ouderen, georganiseerd door onze
afdeling Horeca, Bakkerij & Recreatie en de Rotary, waar onze leerlingen al
heel vroeg leren voor andere mensen te zorgen;

-

de Rotary Taalcoaches, die wekelijks op school komen om onze
leerlingen verder te helpen met hun taalontwikkeling.
Het voelt goed om me ook buiten school in te zetten voor de jongeren van
Gorinchem. En natuurlijk zal ik mijn nieuwe vrienden ook gaan vragen mee te
denken in de ontwikkeling van ons Omnia College!
Marieke van den Berg
Directeur

Huiskamerfestival op 6 oktober
http://www.binnenskamersgorinchem.nl/
Omnia verzorgt met team HBR de luxe hapjes 
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Tentoonstelling Omnia College
Sinds begin september is in het buurthuis De Bogerd een expositie te zien met werken van leerlingen. Deze
leerlingen zitten op het Omnia College. Het Omnia College is een VMBO school op steenworp afstand van het
buurthuis.
De kunstwerken die geëxposeerd zijn komen niet uit een opdracht. Het is werk van verschillende opdrachten,
jaarlagen en materialen. Dit geeft meteen de veelzijdigheid van het vak beeldende vorming aan. Binnen
beeldende vorming heb je verschillende disciplines die aan de orde kunnen komen. In de tentoonstelling zijn
vooral tekeningen, schilderijen en geboetseerde werken te zien. Maar in de lessen wordt ook sterk aandacht
besteed aan werken met computerprogramma’s als Photoshop en Illustrator. Ook fotografie is iets wat wordt
aangetikt binnen het vak.
In het komende jaar gaat er een verandering plaats vinden binnen de creatieve vakken op het Omnia College.
Het oude vak was nog erg gericht op de traditionele manier. Binnen de nieuwe beeldende vakken willen we
ruimte maken voor projectmatig onderwijs. Door projectmatig onderwijs te geven kan de leerling er zelf voor
kiezen waar zijn/haar passie ligt en dit uitdiepen. Ook ontstaat er op deze manier meer vrijheid voor de
leerling betreft het bepalen richting betreft kunst.
Geniet van de mooie werken en hopelijk tot in de toekomst!
Vaksectie Kunst Omnia College,
Tess Cornelissen en Dide Korte
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Hoi allemaal. Ik ben Vincent Valen, 30
jaar en woonachtig in Vuren. Na mijn
studie aan het Cingel College (Horeca
Ondernemend Management) heb ik jaren
in de horeca gewerkt, waaronder een groot gedeelte
als bedrijfsleider bij de Vrijheid in Oosterhout. Via dit werk
ben ik uiteindelijk als examinator bij Omnia College terechtgekomen. Toen is voor mij duidelijk geworden waar mijn
toekomst lag. Hier kwam ik erachter dat ik docent wilde
worden. De afgelopen 2 jaar studeerde ik voor docent
wiskunde in Tilburg en na één schooljaar op Omnia, heb ik
afgelopen jaar op het Loket in Zwijndrecht wiskunde gegeven.
Net voor de zomervakantie kwam er een kans die ik niet
voorbij kon laten gaan en nu kan ik mijn passies combineren.
Ik mag les geven in de horeca! Ik heb heel veel zin om als
docent HBR aan de slag te gaan en ik hoop dat ik de leerlingen veel van dit geweldige vak kan
bijbrengen.

Eco-schools
Dit schooljaar gaan we verder aan de slag met Eco-schools. Via de
nieuwsbrief en andere kanalen houden we jullie op de hoogte.
Deze week gaan leerlingen van het Eco-team in alle lokalen en
praktijkruimtes deze posters ophangen Op deze poster ———->
(ontworpen door Tess Cornelissen, docent) staat beschreven wat
een docent dient te doen als je als laatste het lokaal verlaat.

Zo kunnen we met elkaar gaan besparen, alle kleine beetjes
helpen!
Ingrid Megchelsen,
Team Eco-schools
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Ouderavonden met mentoren – een goed begin!
Het begin van een nieuwe schooljaar is altijd spannend. Voor leerlingen en ouders, maar ook voor docenten en
mentoren. Om ervoor te zorgen dat wij gezamenlijk het jaar goed met elkaar kunnen starten, hebben wij de
afgelopen 2 weken mentoravonden georganiseerd. Alle ouders, van klassen 1 tot 4, waren uitgenodigd om
met de mentor van hun kind van gedachten te wisselen. Hoe heeft iedereen de eerste weken ervaren? Wat
valt op? Zijn er vragen? Welke afspraken zijn er op school? Wat zijn de verwachtingen van ouders? Wat staat
dit jaar op de planning? Al deze thema’s (en nog veel meer) werden op een ontspannen manier met een kopje
koffie besproken. Een positief gesprek voor een goed begin!
Dank voor jullie komst!
Erik Blankenstein, Casper Valen en Randee
Gagné,
teamleiders Omnia.

Team brugklas
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World Clean Up Day
Op 21 september is het World Clean Up Day. Omdat dit op een zaterdag valt hebben
we er deze week alvast aandacht aan besteed.
Met een aantal klassen zijn we in de wijk gaan afvalprikken. Het verbaasde ons enorm
hoeveel afval er op straat lag, de leerlingen kwamen binnen een lesuur met volle vuilniszakken terug.
We hebben nu zeker de smaak te pakken en zullen vaker met verschillende klassen de wijk in gaan! Zo dragen
we ons steentje bij aan een schone omgeving. Ook binnen de school zijn we goed aan het onderzoeken hoe we
minder afval kunnen gebruiken.

Ingrid Megchelsen en Dorien Oirbans,
Team Ecoschools
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Omnia bouwt samen met Merwedeschool Techloods
Afgelopen maanden is er hard gewerkt in Hardinxveld-Giessendam. Samen met Robbert Donk bouwde onze
Omnia-docent Frank Jonker aan de toffe Techloods die sinds de zomer open is. Hier kunnen basisschoolkids
kennis maken met de mooie dingen die je kunt maken met je gouden handjes. Onze Frank geeft iedere dinsdag
aan 5 groepen les!
https://www.ad.nl/rivierenland/merwedeschool-hardinxveld-opent-techloods-om-leerlingen-enthousiast
-te-maken-voor-techniek~acbf0d2a/

Omnia College wil op deze manier meer jonge kinderen enthousiast maken voor techniek. Ze kunnen dan
mooi doorgroeien in onze techniekhal.

Casper Valen,
Teamleider.
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Omnia HBR verzorgt de bediening van de Stadstafel
De leerlingen van Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) hebben vorige week de bediening verzorgd van de
Stadstafel. Dit initiatief, waarbij gasten aan een lange tafel zitten en hun eigen bord, glas en bestek meenemen,
was al snel volgeboekt. Er waren 100 gasten. Normaal gesproken staat de tafel buiten op de straat. Door het
slechte weer werd er dit jaar voor het eerst naar binnen verplaatst.
De locatie was restaurant Metropole in de oude vesting van Gorcum. Onze leerlingen verzorgden samen met
medewerkers van Metropole de bediening van het diner.
De gerechten kwamen van verschillende bedrijven. Het voorgerecht was geregeld door la Caponniere, het
hoofdgerecht was van Metropole en het dessert werd geleverd door Olala chocola.
Het was een groot succes en de leerlingen hebben die avond laten zien wat ze kunnen en kregen veel
complimenten van zowel de gasten als van de bedrijven. Lees hier het artikel in de krant.
Erik Blankenstein, teamleider
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Teach inn
Elke dinsdag en donderdag is ons restaurant geopend op Omnia College.
Het diner start om 17.30 uur. De leerlingen, onze talenten, van de afdeling HBR (Horeca, Bakkerij, Recreatie)
serveren dan een lekker driegangendiner voor €12,50 pp excl. drankjes. Vanaf 17.00 uur is de bar open om een
aperitiefje te drinken.
We zouden het erg leuk vinden om jullie te mogen ontvangen in het restaurant voor een gezellige avond. Wel
even reserveren van tevoren a.u.b.
U kunt reserveren via restaurant@merewade.nl of
bellen naar 0183-616602
Van harte welkom!

Culinaire groet,
Leerlingen en Docenten van de afdeling HBR

Ouders@Omnia
Trots op wie we zijn en hoe we samenwerken op Omnia College! Ook ouders zien we graag op school: samen
sparren over wat goed is voor onze kinderen en misschien
wel samenwerken aan projecten of activiteiten.
Dinsdag 1 oktober 15.30u organiseren we onze eerste
‘Ouders@Omnia’, een koffie-uurtje op mijn (nieuwe )
kantoor. Gewoon ’s kletsen over wat je als ouder zou willen
en kunnen betekenen voor Omnia.
Drink je een kopje mee? Van harte welkom! De leerlingen
weten me inmiddels wel te vinden ;-)
Aanmelden kan via Simone, svgulik@omniacollege.nl.

Voor nu fijn weekend!
Marieke van den Berg
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