NIEUWSBRIEF
15 mei 2020

1.5 meter @Omnia

AGENDA

We raken intussen gewend aan ons thuiswerken en online leren en
de schoolexamens zijn bijna afgerond. We kijken uit naar de vele
wapperende vlaggen van ons Omnia op de landelijke uitslagdag
van 4 juni 
Vanaf 11 mei werken we met het nieuwe rooster: meer rust en regelmaat in de week en
meer ruimte voor coaching. In de eerder uitgezette enquête kwam dit als duidelijke wens
naar voren bij leerlingen, ouders en docenten. Fijn dat de dagstart met de personal coach
zo goed bevalt! Tot 2 juni beperken we ons nog steeds tot uitsluitend online lessen.

Maandag 18 mei 15.30 uur
Ouders@Omnia
Donderdag 21 mei t/m
zondag 24 mei 2020
Hemelvaartvakantie
Klik hier voor de jaarplanner

We hopen daarna weer de deuren van de school te mogen openen voor ons Omnianen.
Ook na 2 juni blijft onze gezondheid voorop staan. We hebben als team Omnia al diverse ideeën
uitgewerkt om straks te kunnen werken en leren binnen de richtlijnen van het RIVM. Nu nog de aanvullingen
van ouders en leerlingen. We willen graag horen wat jullie nodig hebben om straks weer met een goed
gevoel naar school te gaan.
Andrea van der Meer is in gesprek met de leerlingenraad. Julien Dorrepaal en ik gaan graag in gesprek met
ouders. Wil je met ons meedenken? Ons laten weten wat je als ouder belangrijk vindt om je kind straks
met een gerust hart naar school te laten gaan? Van harte welkom bij de eerstvolgende bijeenkomst van
Ouders@Omnia op maandag 18 mei om 15.30u. Je kunt je aanmelden bij Simone: svgulik@omniacollege.nl.
Samen zijn we sterk tegen corona. Samen zijn we sterk voor successen en plezier op school. Ook op 1.5m
afstand. Op een mooie laatste periode naar de zomer toe!
Marieke van den Berg
Directeur
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25-jarig ambtsjubileum Omar Yakoub
Vandaag vierde Omar Yakoub zijn 25-jarig ambtsjubileum. Omar is een vaste waarde binnen het docententeam van het Omnia
College. Hij is iemand die de school en de maatschappij verbindt.
Voor collega’s is hij een fijne gesprekspartner. Leerlingen prijzen hem, omdat hij naast zijn rustige uitstraling een luisterend
oor heeft en zowel in maar ook buiten de klas altijd voor ze klaar staat.
Zelf zegt Omar altijd ‘Mijn lessen beginnen buiten de klas”. Hij spreekt veel met kinderen in de kantine, maar indien nodig gaat
hij ook op huisbezoek of heeft hij overleg met het Jeugdteam.
Ook helpt hij basisschoolleerlingen zodat ze een soepele overstap hebben naar het voortgezet onderwijs.
Voor Omar zijn onderwijscarrière startte, werkte hij met weggelopen kinderen en in de verslavingszorg. Op het Omnia College
verzorgt Omar lessen maatschappijleer, maatschappijkunde en biologie. In het verleden heeft hij ook wiskunde en Engels
verzorgd. Ook is hij al jarenlang een gewaardeerde mentor en personal coach.
Naast dit 25- jarige jubileum had Omar ook een ander hoogtepunt in zijn onderwijs carrière. In 2004 was Omar “Docent van
het jaar”.
We hopen dat we op het Onnia College nog wat jaren kunnen genieten van het talent van Omar.
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Sportchallenges
De afgelopen weken hebben we helaas niet fanatiek kunnen sporten tijdens de lessen LO, Sportklas, LO2,
pauzesport en sporttoernooien op school. Gelukkig heeft de LO-sectie via Omnia College Instagram
(@omniacollege) elke dag een uitdagende sportchallenge gemaakt. In het begin waren het vooral
grappige challenges met wc-rollen. Vervolgens hebben wij veel afgewisseld met crossfit, hardlopen,
krachtuithoudingsvermogen, fiets, skate, balsport, bokstrainingen en nog veel meer. Wij hebben
geprobeerd iedereen een voorbeeld te geven van wat de mogelijkheden zijn om thuis te sporten.
Wij begrijpen dat het super lastig is om jezelf te motiveren als je geen les krijgt van een docent, daarom
hebben we zoveel mogelijke afgewisseld, zodat er voor iedereen wat bij zit. Als je alle challenges terug wilt
kijken, ga dan naar Instagram van school en check onder #sportchallenges.
James Anderson, docent
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Examennieuws!
Deze week hebben de examenkandidaten de laatste toetsen voor het Schoolexamen gemaakt. Het is nu wachten op
de officiële examenuitslag.
Donderdag 4 juni is de landelijke dag van de uitslag.
Vanaf 10.00 uur worden de examenkandidaten door hun mentor geïnformeerd of ze geslaagd zijn.
De geslaagde leerlingen komen die middag naar school om hun voorlopige cijferlijst en hun vlag op te halen.
Verdere informatie hierover wordt later verstrekt.
Als een examenkandidaat nog niet is geslaagd, dan heeft hij/zij recht op Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen).
Deze leerlingen worden vanaf 12.00 uur uitgenodigd voor een adviesgesprek bij de examencommissie.
De RV-toetsen worden afgenomen op maandag 10 juni en woensdag 12 juni.
Examenkandidaten; zorg dat je donderdag 4 juni vanaf 10.00 uur telefonisch bereikbaar bent!
Laten we hopen dat jullie allemaal de vlag kunnen uithangen die dag!
Op naar 100% geslaagde Omnianen!
De examencommissie
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Profielkeuze en hoe nu verder?
De 2e klas leerlingen hebben ondanks de moeilijke tijd momenteel allemaal de keuzevakken kunnen kiezen bij
hun profiel voor de bovenbouw. Dank aan alle ouders en leerlingen voor de medewerking. De afdelingen kunnen
nu met de profielen en de keuzevakken aan de slag om een planning te maken voor de komende twee jaar in de
bovenbouw.
Bij Techniek hebben wij een nieuw keuzevak toegevoegd en dat is Slimme Technologie. Slimme Technologie is
een keuzevak bij de techniekprofielen PIE en M&T. Het vak zal gegeven worden in het smartlab van onze school
en biedt veel mogelijkheden voor de vervolgopleidingen op het mbo. Alle PIE en M&T leerlingen hebben contact
gehad om het vak alsnog te kunnen kiezen.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mij mailen: jouajnan@omniacollege.nl.

Jamila Ouajnan, decaan
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Laatste periode van het schooljaar! Tijd voor een eindsprint!
Wat zijn we trots op onze leerlingen. We zien deze weken dat veel leerlingen, ondanks dat de lessen nog op afstand gegeven
worden, erg goed werk leveren. Deze gekke tijd krijgt onze leerlingen niet klein… We hebben natuurlijk ook oog voor de
leerlingen die het allemaal wat minder makkelijk af gaat in deze tijd. Dit berichtje is vooral bedoeld voor deze leerlingen!
Pak je kans! Dit is het moment om te laten zien wat je kunt en iedereen te overtuigen van jouw talenten. Zeker dit schooljaar
kijken we naar wat je wél kunt in plaats van kijken naar wat je (nog) niet kunt….. De bal ligt bij jou! Ben iedere dag actief
tijdens de (online)lessen, maak je taken en opdrachten zo nauwkeurig mogelijk. We kijken naar meer dan alleen je behaalde
resultaten….. Kom dus in actie en vraag je personal coach of één van je docenten om hulp als je dit nodig hebt. Wedden dat
ook jij je doelen nog steeds kunt bereiken! Succes allemaal met de laatste loodjes van dit schooljaar!
Succes namens de teamleiders!
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Geslaagd en dan…………. Feest!!!!
Op donderdag 4 juni horen we wie geslaagd is… Spannend!!
De diploma uitreiking van Omnia wordt natuurlijk net als ieder jaar een moment om nog lang op terug te kijken. We zijn op dit
moment volop bezig met de voorbereidingen om ook dit jaar weer een feest ervan te maken. Het Corona-virus zorgt ervoor
dat de wereld er iets anders uit ziet. Wij zetten desondanks alles op alles om onze kanjers, die 4 jaar lang keihard hebben
gewerkt voor hun diploma, vol in de schijnwerpers te zetten! Al deze Omnianen verdienen een mooi podium en een groots
afscheid van onze school! We brengen jullie in de volgende nieuwsbrief nog meer nieuws hoe we viering eruit gaat zien! Voor
nu….. houden we jullie nog even in spanning ;)
Zet ‘m vast in jouw agenda…….. Maandag 6 juli -> Diploma uitreiking!

Casper Valen, teamleider
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Mededeling Veerdienst
Met elkaar bereiden we ons voor op de versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus. Dat betekent voor u dat de school vanaf 1 juni weer leerlingen ontvangt. Riveer bereidt zich voor om
op 1 juni de normale dienstregeling weer te hervatten, zodat scholieren ook weer gebruik kunnen maken van de
veerdienst.
Aanpassingen in dienstverlening
We hebben te maken met aanpassingen waar alle passagiers rekening moeten houden. Daarom informeren wij u
vooraf zodat u wellicht uw schoolprogramma kunt afstemmen op de aanpassingen in onze dienstverlening en
mogelijk ook leerlingen kunt informeren.
Minder plaats per overtocht Riveer moet een deel van haar capaciteit per overtocht verminderen. Hierdoor
kunnen minder mensen meevaren. Het advies van de rijksoverheid is om de spits te vermijden. Om te
voorkomen dat we in de spits te weinig plaatsen hebben, willen we u vragen te helpen door de lestijden te
spreiden. Zo zorgen we ervoor dat er verspreid over de dag voldoende plaats is voor passagiers. Het risico om
mensen te moeten laten staan is anders groot.
Mondkapje verplicht
Daarnaast willen we leerlingen die gebruik maken van de veerdienst erop wijzen dat aan boord het dragen van
een niet-medisch mondkapje vanaf 1 juni verplicht is. Geen mondkapje = geen toegang tot de veerpont. Ook onze
andere maatregelen moeten bijdragen aan een veilige omgeving voor reizigers en medewerkers. Deze zijn te
vinden op de website, in de app en worden aangegeven aan boord.
De maatregelen aan boord
• Het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht.
• Houd 1,5 meter afstand, dus ga niet naast of tegenover iemand zitten als dit niet nodig is.
• Toegang tot de stuurhut is verboden voor passagiers.
• Er wordt aan boord van alle schepen extra schoongemaakt.
• Op de voet- en fietsveren moeten reizigers zelf hun fiets wegzetten. Het personeel kan hierbij uiteraard
aanwijzingen geven.
• Betalen kan alleen contactloos (met pin) of koop tickets via de Riveer app of de website (met 10% korting).
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met kantoor Riveer via info@riveer.nl of 0183-659 314. We
vertrouwen op uw medewerking. Alleen samen krijgen we corona onder controle.
Johan Hania Teammanager Riveer
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