Beste leerlingen en ouders,
Gisteravond kondigde het kabinet aan dat de maatregelen in verband met het Coronavirus voor scholen
verlengd worden. We geven al les op afstand en blijven dit ook doen. In deze update houden we jullie op de
hoogte van een aantal zaken die aangepast worden nu de maatregelen verlengd zijn.
Leerlingen klas 4

Bij klas 4 gaan we vanaf maandag weer verder met de schoolexamens (SE). Aangezien de centrale examens
dit schooljaar zijn komen te vervallen, is het erg belangrijk dit af te ronden voor alle examenleerlingen.
Scholen krijgen de ruimte van de overheid dit te organiseren. Dit kunnen PTA-toetsen zijn die nog door de
hele klas gemaakt moeten worden, inhaaltoetsen of herkansingen. Bereid je zo goed mogelijk voor. Volg de
online lessen en stel vragen aan je vakdocent voor het vak waarbij jij nog een PTA toets moet maken. Heb je
andere vragen? Zoek dan vooral contact op met je personal coach.
In elk geval staan de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en ons personeel voorop. Verkouden of
ziek? Dan kom je natuurlijk niet naar school. Neem dan alsjeblieft contact op met je personal coach.
Samen bespreken we dan hoe we dit gaan oplossen. We volgen dus de richtlijnen van het RIVM.
Inhaaltoetsen of herkansingen zijn met kleine groepjes leerlingen in een klaslokaal. Klassikale toetsen
worden afgenomen in de gymzalen, het praktijklokaal van E&O of in het DLC. Hierdoor kunnen we zorgen
voor voldoende afstand.
De komende dagen maken we een nieuw toetsrooster. We zorgen voor meer spreiding in de toetsen,
zodat de schoolexamens en herkansingen in alle rust kunnen worden afgerond. Er worden dus ook nog
toetsen gepland na de meivakantie. Je schoolexamencijfers zijn nu nog belangrijker. Op grond van je
schoolexamendossier (SE) behaal je straks je diploma of niet. Daarvoor komt er vanuit de minister een nieuwe
slaag-zakregeling. Wat daarin staat is op dit moment nog niet bekend. We zetten dus alles op alles voor de
hoogste scores.
Houd SOM goed in de gaten, daarin staan straks de PTA toetsen gepland!
Leerlingen klas 3
Bij klas 3 zijn er ook aanpassingen. De stageperiode gaat daar niet door. Veel bedrijfstakken zijn gesloten
waardoor er geen stage kan worden gelopen en gezien de maatregelen kunnen wij niet toezien op de
veiligheid van onze leerlingen.
Hierbij het verzoek aan alle leerlingen om contact op te nemen met je stagebedrijf en door te geven dat de
stage vanuit school niet door gaat. Heb je vragen over de stage, neem dan contact op met één van de
stagecoördinatoren, dhr. Hendriks mhendriks@omniacollege.nl of dhr.Dorrepaal jdorrepaal@omniacollege.nl
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Als gevolg hiervan wordt periode 4 met twee weken verlengd. Daardoor kunnen we je nu online goed
voorbereiden en gaan we online ook oefentoetsen doen, zodat als we straks weer naar school mogen, we de echte
toetsen op school kunnen afnemen.
Normaal gesproken wordt na periode 4 bepaald of je over bent. Dat passen we dit jaar aan.
De doorstroomvergadering vindt nu pas plaats na periode 5, aan het einde van het schooljaar.
Je hebt nu dus meer tijd in periode 4 en ook heel periode 5 om te zorgen dat je cijfers voldoende zijn om over te gaan
naar leerjaar 4.
Schoolreizen
Alle schoolreizen zijn geannuleerd. De parken van de bestemmingen zijn dicht en er mag niet met groepen mensen
gereisd worden. Voor klas 1 en 2 zal er dus geen geld geïncasseerd worden.
Voor klas 3 en 4 wordt het deel dat aanbetaald is retour gestort. Wat nog open stond voor incasso zal niet meer
geïncasseerd worden. Ook maart is al niet meer geïncasseerd.
Evenementen
Omnia College doet jaarlijks altijd met veel evenementen mee. Je zult begrijpen dat de komende
evenementen helaas niet door kunnen gaan. Zo gaan de schoolsporttoernooien niet door, maar ook
evenementen waarbij wij assisteren zoals; de Kangoeroedagen bij GKV en de Koningsspelen waarbij Zorg & Welzijn
altijd assisteert. Ook een ontbijt dat we zouden serveren in het kader van 75 jaar Bevrijdingsdag gaat jammer genoeg
niet door.
Ouderavonden
De geplande ouderavonden vinden niet plaats op school. Uiteraard vinden we het contact met leerlingen en ouders
ontzettend belangrijk. Juist in deze tijd is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Daarom gaan we de
gesprekken met leerlingen en ouders online houden. Binnenkort volgt meer info over hoe we dat gaan doen.
ICT
SOM is en blijft leidend voor je vakken. Kijk daar elke dag goed in. De online lessen worden gegeven in het
programma TEAMS. Zijn er problemen met de ICT?
Van maandag tot en met vrijdag kun je van 11:00 tot 12:00 uur online je vragen stellen aan onze ICT afdeling via
TEAMS. Kan het probleem niet gelijk worden opgelost dan wordt op een later tijdstip, tussen 14.00-15.00 uur, door
het ICT-team contact met je opgenomen. Lukt het je niet om via Teams in contact te komen dan kun je een mail
sturen naar de afdeling ICT via ict@omniacollege.nl
Gelukkig weten we elkaar intussen online goed te vinden. Compliment voor de samenwerking tussen school en thuis
en deze nieuwe online wereld. Ga zo door! En zoek elkaar op als het even moeilijk is.
Hartelijke groet,
Randee Gagné , teamleider GL-TL
Erik Blankenstein, teamleider KB
Casper Valen, teamleider BB
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