NIEUWSBRIEF
13 maart 2020

Deze dagen staan in het
teken van het coronavirus.
Het zijn spannende tijden
met maatregelen die we
niet eerder meemaakten.
We werken er hard aan
om er als school het beste
van te maken. 20% van
het personeel is intussen
ziek thuis.
Onder de leerlingen valt het gelukkig nog mee.

AGENDA
Vrijdag 13 maart
Schoolsporttoernooi basketbal
onderbouw
Dinsdag 17 maart
Technishow Utrecht - 17 t/m 20
maart

De maatregelen roepen vragen op, vooral over het
wel of niet sluiten van de scholen. Ons personeel is
kwetsbaar. Leerlingen leven in groepen van 100+.
Tegelijkertijd kunnen wij nu voor onze #omnianen
zorgen, zodat de ouders hun rol in bijvoorbeeld het
ziekenhuis kunnen pakken. Samen sterk, maar wat is
wijsheid?

Vrijdag 20 maart
Excursie naar Corpus voor
leerlingen uit leerjaar 4 die biologie
in hun pakket hebben

We blijven de richtlijnen van het RIVM volgen en informeren jullie direct als er nieuwe
voorschriften zijn.
Beterschap voor de zieken thuis. Laten we deze dagen vooral goed voor elkaar zorgen.

Woensdag 25 maart
Ouderavond periode 3 + periode 8
bovenbouw
Vrijdag 27 maart
Schoolsporttoernooi voetbal
bovenbouw

Marieke van den Berg
Directeur

Klik hier voor de jaarplanner
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Welkom nieuwe Omnianen 
Op deze foto vieren we het succes van de inschrijfdagen. Ruim 100 nieuwe #omnianen staan te trappelen om straks te
starten in de brugklas.
We genieten van de startgesprekken waar leerling-ouder-school nu al een sterk team vormen.
8 juli zien we elkaar weer tijdens de kennismakingsmiddag en -avond.
Op naar mooie nieuwe ontmoetingen!
Marieke van den Berg
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Omnia College en SHAERP BV slaan handen ineen voor meer sport en beweging!
Afgelopen zondag 8 maart vond de eerste editie van de Vestingloop Gorinchem plaats. Vanuit het Omnia deden er 37
deelnemers mee!
10km is een echte uitdaging waarbij je getest wordt op doorzetting- en uithoudingsvermogen. Alle 37 Omnianen hebben de
10km volbracht, dit is een topprestatie! Een groot aantal leerlingen liep de 10km binnen 60 minuten.
Iedereen was goed zichtbaar, omdat we in prachtige Omnia College shirts liepen. Deze shirts waren gesponsord door Shaerp
B.V. uit Gorinchem. Nogmaals bedankt voor de fijne samenwerking.
Een fantastisch evenement waarbij iedereen na afloop een welverdiende medaille kreeg uitgereikt. Er was zoveel euforie en
vreugde na afloop van dit hardloopfeest, dat de deelnemers dit niet snel zullen vergeten.

James Anderson, docent
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Ook ouders van ons Omnia zijn van harte welkom op deze bijzondere avond
Je kunt je aanmelden bij Manon: mdboer@forteslyceum.nl
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Onderwijsresultaten 2020
Jaarlijks publiceert de onderwijsinspectie de onderwijsresultaten per school.
Hieronder de samenvatting voor onze school: alle teams scoren een voldoende!

Onderbouw
Onderwijspositie t.o.v. advies PO: voldoende
Leerlingen komen binnen met hun schooladvies van de
basisschool. Na twee jaar Omnia zitten ze goed op hun plaats.
Op Omnia scoren we hoog. We geven kinderen kansen en zien
dat veel leerlingen op een hoger niveau onderwijs volgen dan
dat het advies was in groep 8.

Onderbouwsnelheid: voldoende
Leerlingen doen twee jaar over de onderbouw van het vmbo.
Vertraging door zittenblijven is niet wenselijk voor leerlingen en
heeft vaak niet het gewenste effect. Ook hier scoort Omnia
hoog. We kijken goed naar het niveau van onze leerlingen en
zorgen ervoor dat ze binnen twee jaar in de juiste leerweg
zitten. Zittenblijven is een uitzondering op Omnia.

Bovenbouw
Bovenbouwsucces: voldoende
Vanaf klas 3 werk je toe naar het examen. Geen zittenblijven
meer en geen wisseling meer van leerweg. We scoren daar
opnieuw hoog. Onze leerlingen gaan goed voorbereid het
examen in.

Examencijfers: voldoende
We ronden af met het examen in klas 4. Ook daar scoren we een voldoende. Voor TL is dat hard werken maar het lukt ons
gelukkig elk jaar weer, op KB doen we het precies zo goed als in de rest van Nederland en onze BB’ers halen hier jaarlijks een
high score 
We zijn trots op deze cijfers van de onderwijsinspectie en bovenal blij voor onze leerlingen. En ik ben blij met team Omnia dat
dagelijks keihard werkt aan goed onderwijs. Dank jullie wel.

Marieke van den Berg
Directeur
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Stichting TIM
Vanuit Stichting Tim gaan we volgende week schoolbreed aandacht besteden aan het thema internet challenge.
In deze nieuwsbrief, geschreven door de ouders van Tim, wordt duidelijk waarom stichting Tim is opgestart.

VMBO Examenfestival
Afgelopen 9 en 10 maart heeft het vmbo examenfestival plaatsgevonden in Bunnik. Een bijeenkomst waarin voorlichting en
inspiratie rond het centraal- en het schoolexamen in het vmbo centraal staat. Verschillende experts gaven een workshop/
presentatie rond het thema ‘toetsing en examinering’.
Het festival werd georganiseerd door de Stichting platforms VMBO (SPV) samen met het College voor toetsen en examens
(CvTE) en Cito.
Natuurlijk was het Omnia college goed vertegenwoordigd. Verschillende vakdocenten, een teamleider en de
examencommissie waren van de partij. Wij hebben weer veel informatie gekregen over de aankomende praktijkexamens.
Weer een stapje verder in de voorbereiding…
De Examencommissie
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Art & Design week
Afgelopen periode zijn de leerlingen van de eerste en tweede klas bezig geweest met de opdracht “fake it till you make it”
oftewel bedrieglijk echt. Leerlingen zijn in de les bezig geweest met het ontwerpen en vormgeven van een eigen verzonnen
kunstwerk in het bovenstaande thema. Na een periode van hard werken zijn er een paar kunstwerken uitgekomen, die naar
het museum mochten. Deze werken worden van 12 maart tot en met 22 maart getoond. Iedereen is van harte welkom om
alle werken te komen bewonderen. De entree is gratis. Ook is er werk te zien van andere scholen, die ook mee hebben
gedaan aan de Art en Design week van Gorinchem.
Donderdag 12 maart zijn 2 docenten met de leerlingen naar het museum geweest, om daar de officiële opening bij te
wonen. Tijdens deze opening werden er verschillende prijzen uitgereikt. Er zijn 4 prijzen uit te reiken: De Art award, de
Design award, award Beste uitvoering en de publieksprijs. De publiekprijs word in de week van 30 maart uitgereikt.
Iedereen die naar het museum gaat kan stemmen voor het beste werk. Ga allemaal kijken hoe vet de tentoonstelling is
geworden en stem!!!
Dide Korte, docent
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Profielkeuze en hoe nu verder?
Alle 2e klas leerlingen hebben hun profielkeuze gemaakt. Zij starten op 23 maart met een vakwerkmiddag bij hun gekozen
profiel en volgen twee middagen hetzelfde.
De leerlingen krijgen deze week in tweevoud een brief mee naar huis om samen met ouders de keuzevakken voor hun
profiel in te vullen en de eventuele bijbehorende vakkenpakketten.
De brief en de keuzeformulieren dienen voorzien van een handtekening van de ouder/verzorger weer op school ingeleverd
te worden. Zijn er nog vragen of onduidelijkheden over de keuzemogelijkheden, neem dan contact met de decaan op.
Jamila Ouajnan, decaan
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stART in de Ruimte
Er is een start gemaakt met In de Ruimte, dé talentontwikkelingsplek voor jongeren tussen de 14 en 21 jaar. In de Ruimte
bevindt zich op een A-locatie in de binnenstad van Gorinchem: Botersteeg 10, beter bekend als de Passage.
Een fysieke plek waar sport en cultuur samenkomt en waar jongeren zich kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen helpen en
waar professionals de jongeren kunnen ondersteunen in verschillende projecten; oftewel het culturele trapveldje voor
jongeren!
De drie belangrijkste uitgangspunten zijn:

Als je vragen hebt, omdat je bijvoorbeeld wil leren beatboxen, dan ben je bij In de Ruimte aan het juiste adres. Denk
breed, want er is heel veel mogelijk. Hopelijk komt het programma snel online, zodat iedereen kan zien wat er nog meer te
doen is daar. Op 4 april is de opening van In de Ruimte en kan dit toffe culturele trapveldje echt vorm krijgen.

Dide Korte, docent
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Omnia draait Summer Camp!
Summer Camp is een week lang plezier in het Engels! Kinderen leren Engels op een leuke manier met spelletjes, dansen,
zingen en knutselen! Het kamp is voor kinderen van 4-11 jaar. De filosofie van het Summer Camp is dat kinderen het
beste leren als ze ontspannen bezig zijn en plezier hebben. Het enthousiaste team zorgt voor een prettige atmosfeer en
ondersteunt tijdens de leuke en uitdagende activiteiten. De kleinere groepen zorgen ervoor dat ieder kind persoonlijke
aandacht krijgt. Voor de oudere kinderen zijn de opdrachten intensiever en komt grammatica aan bod.
Omdat een docent van Omnia ook in het team zit, is het kamp ook nog eens perfect voor de nieuwe Omnianen!
Zij kunnen alvast een weekje wennen op hun nieuwe school.
Wil je meer informatie? Neem eens een kijkje op: https://www.summercamp.nl/home/ of mail naar
avdmeer@omniacollege.nl
Andrea van der Meer, docent
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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 alsjeblieft.
Je kunt reserveren via restaurant@omniacollege.nl of
bellen naar 0183-616602
Van harte welkom!
Culinaire groet,
Leerlingen en Docenten van de afdeling HBR
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