NIEUWSBRIEF
26 juni 2020

We zijn er bijna!
Dat zingen de gezinnen die deze dagen de Online Avondvierdaagse
lopen ;-) Ook wij zijn er bijna. We naderen nu echt het einde van dit
bijzondere schooljaar.
We ronden jaar #2020 graag goed samen af. De leerlingen werken
aan de laatste opdrachten en met de personal coaches zijn we in
gesprek over het volgende schooljaar: ben je klaar voor het volgende
level? Hierover meer verderop in deze nieuwsbrief.
We zijn ook druk met de voorbereidingen op de laatste feestjes. De personal coaches creëren een
feestelijk moment met de (halve) klas, nadat de boeken zijn ingeleverd. Onze vierdeklassers
krijgen uiteraard het grootste feest  100% geslaagde #omnianen gaan wij groots vieren, ook al
is het op 1.5m!
Natuurlijk zijn we ook al volop bezig met het nieuwe schooljaar. Tijdens de sollicitatiegesprekken
ontmoeten we veel nieuwe #omnianen die heel graag ons team komen versterken. Bijna alle
vacatures zijn intussen vervuld. En… we werken toe naar twee nieuwe vakken:
Media & Vormgeving voor de onderbouw + Informatietechnologie voor de bovenbouw.
Genoeg om naar uit te kijken dus.
Succes en plezier deze laatste weken!
Fijn weekend namens team Omnia,

AGENDA
Maandag 29 juni, dinsdag
30 juni en woensdag 1 juli
Les volgens rooster
Woensdag 1 juli,
Donderdag 2 juli en vrijdag
3 juli
Inleveren schoolboeken +
laptop (zie verderop in deze nieuwsbrief)
Maandag 6 juli
Geen lessen
Diplomauitreiking
Dinsdag 7 juli
Geen lessen
Rest van de week
Mentoractiviteiten (zie ook
verderop in deze nieuwsbrief!)
Klik hier voor de jaarplanner

Marieke van den Berg
Directeur
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MR zoekt ouders!
Voor het komende schooljaar zijn we op zoek naar een ouder die plaats wil nemen in de MR en het Omnia College
wil vertegenwoordigen.
De MR overlegt met de directie over het beleid en de organisatie van de school en behartigt de belangen van de
achterban (ouders in jouw geval). Tijdens het schooljaar vergadert de MR ongeveer 1 keer per zes weken.
Wanneer je besluit om je kandidaat te stellen voor de MR is dit op persoonlijke titel, zonder verdere
aansprakelijkheid. Alles wat je zegt tijdens de vergadering is volgens jouw eigen goeddunken. Om je aan te melden of
voor meer informatie kun je een mail sturen naar mr@merewade.nl
Contactpersoon; Willibrord van Breukelen, docent en
lid MR
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SAVE THE DATE!
6 juli is het eindelijk de dag! De vierdejaars krijgen hun diploma. Dit jaar een unieke diploma-uitreiking!!!
We verklappen nog niet te veel, hou je mail & de socials @ Omnia college in de gaten. We beloven je 1 ding:
EEN DIPLOMA-UITREIKING OM NOOIT TE VERGETEN!

Verlof voor onze zorgcoördinator!
Onze zorgcoördinator Julia ter Beest gaat per 26 juni met zwangerschapsverlof. Haar taken gaan overgenomen
worden door twee bekende gezichten op het Omnia College: Timo Hendriks en Ingrid Geers. Timo Hendriks is sinds
januari dit jaar leerlingbegeleider op Omnia College en Ingrid Geers werkt al 3 jaar als dyslexie- en dyscalculiecoach
op Omnia College. Zij zullen naast deze werkzaamheden de werkzaamheden van Julia overnemen. Timo en Ingrid
zijn, en blijven dus intensief betrokken bij het ondersteunen van het zorgteam en de leerlingen op Omnia!
Timo en Ingrid zullen samen met de personal coach betrokken zijn bij de leerlingen die wat extra ondersteuning
nodig hebben. Mocht je als ouder zien dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, schroom dan niet en zoek
hen dan op!
Julia gaat genieten van haar zwangerschapsverlof en zal in december weer terugkeren!
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Kennismakingsmiddag en -avond
Bijna, en dan komen ze al voor het eerst……ONZE NIEUWE BRUGKLASSERS!!!! Wij kijken er nu al enorm naar uit. Alle
leerlingen hebben hier een persoonlijk uitnodiging voor gekregen, want we vinden het belangrijk dat ze zich vanaf het begin
gewaardeerd voelen. 
Op woensdagmiddag 8 juli kunnen wij onze nieuwe lichting van maar liefst 111 leerlingen ontvangen. Dankzij onze grote
ruimtes hebben wij een coronaveilig programma kunnen samenstellen, waarbij leerlingen de kans krijgen om elkaar en hun
personal coach te ontmoeten. Alles is gericht op een gezellige eerste ontmoeting met de personal coaches en klasgenoten
’s middags, en ’s avonds komen ouders kennismaken met ons mooie Omnia. Beide sessies sluiten we af met een lekkere koele
traktatie voor deze zomerse dagen.
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STO, Nieuwe Leerweg en het nieuwe vak Informatietechnologie
STO, Sterk beroepsonderwijs staat voor samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio. Dit sluit perfect aan bij de
wensen van Omnia. Wij willen dat leerlingen kennis en vaardigheden opdoen die zij buiten onze muren kunnen gebruiken.
Wij zijn ons bewust van het feit dat leren maar deels op school gebeurt . Er moet een transfer zijn naar praktische situaties
waarin de leerlingen hun competenties kunnen toepassen en verder uitbouwen. Deze gedachte vormt ook de basis van de
nieuwe leerweg. Vanaf 2024 worden de gemengde leerweg (GL) en theoretische leerweg (TL) samengevoegd naar één
nieuwe leerweg. Alle leerlingen van deze leerweg (ongeacht op welke school zij zitten), moeten verplicht een praktisch
component hebben in hun examenprogramma. Op Omnia lopen we voor, want dit doen we al! 
Toch kunnen wij ook altijd verbeteren. Om de best mogelijke invulling te geven aan de nieuwe leerweg gaan wij ons
aanmelden als pilotschool (er wordt geloot, dus duimen voor ons!), zodat wij begeleiding krijgen in het vernieuwen van ons
huidige curriculum. Daarnaast hebben wij voorgesorteerd in deze ontwikkeling, door vanaf schooljaar 2020-2021 het vak
Informatie technologie (IT) toe te voegen aan onze lessentabel. Wij zijn ervan overtuigd dat wij – doormiddel van een stevige
basis in IT, gecombineerd met mediawijsheid, vormgeving en smart technologie - onze leerlingen optimaal voorbereiden op
het voortzetten van hun leerproces, ongeacht de sector die ze kiezen. Voor leerlingen die verder willen in een IT opleiding, is
dit natuurlijk een springplank naar de volgende fase. #doorlopendleerlijn
Randee Gagné, teamleider
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Nieuw: Media en Vormgeving
Aankomend schooljaar starten we op Omnia College met een nieuw vak. Media en Vormgeving (MV). Media &
Vormgeving is een heel nieuw vak, waarin we leerlingen leren werken met nieuwe media. Denk hierbij aan het
ontwerpen van een huisstijl, het ontwerpen van een poster, maar ook het in elkaar zetten van video’s. Hoe moet
je dit allemaal aanpakken? Dit leer je bij media & vormgeving!
Van proces naar product. Tijdens het proces hopen we de leerlingen meer inzicht te geven in wat er allemaal
mogelijk is met verschillende vormgevingsprogramma’s. Hier komen verschillende hedendaagse kunstenaars
aan bod, die precies weten wat ze doen. Hoe gebruik je kleur, wat is de juiste vorm voor jouw eigen logo en hoe
teken je dat in een ontwerpprogramma. Al deze onderwerpen komen langs bij media & vormgeving.
Daarnaast proberen we bedrijven samen te laten werken met onze leerlingen. Zo leren de leerlingen hoe media &
vormgeving daadwerkelijk toegepast wordt in beroepen. Onder begeleiding zullen we dan samen deze opdracht
uitvoeren. Wij hebben er super veel zin in en zien uit naar een creatief en inspirerend nieuw schooljaar.
Dide de Korte, docent
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Throwback bezoek Rotaryclub Gorinchem
Als lid van de Rotaryclub Gorinchem zit ik in de Jeugdcommissie waar we met elkaar zoeken naar kansen om
jongeren te zien en te inspireren. In het voorjaar heb ik alle Rotarians uitgenodigd op Omnia College. Ik wilde graag
laten zien in welke wondere wereld onze vmbo’ers naar school gaan anno #2020. En stiekem wilde ik hen natuurlijk
laten ervaren hoe mooi ons unieke stukje Gorinchem is, zeker met al die profielen onder één dak en in zulke
serieuze praktijkruimtes. We bezoeken maandelijks een bedrijf in de regio. Deze keer dus onze school, volop in
bedrijf
Hieronder het verslag over ‘de toekomstige generatie’, gepubliceerd in ons clubblad De Rotelaar. Ik ben bijzonder
blij met de aandacht die we op deze manier krijgen voor ons werk in het onderwijs en bovenal voor onze
#omnianen.
Marieke van den Berg
Directeur
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Laatste schoolweken
Het schooljaar zit er bijna op. De laatste twee weken zien er voor de leerlingen als volgt uit:

*Vooraf wordt door de mentor met de klas besproken op welk moment de afsluitende activiteit is. Er zijn 3 dagen waarop dit
kan zijn. Op 1 van deze dagen is er een afsluitende activiteit voor de klas.
- zie volgende pagina -
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Vervolg laatste schoolweken
Inleveren boeken en laptop

Leerlingen van klas 1 & 2 leveren alles in tijdens hun laatste theorieles op donderdag of vrijdag. (zie schema hieronder)

Leerlingen klas 3 leveren alles in tijdens hun laatste praktijkles.

Leerlingen klas 4 leveren op woensdag 1 juli hun spullen in bij Sonja/ICT in de kantine.
Schoolboeken

De boeken moeten worden ingeleverd in een plastic tas met de inleverbrief die je zelf hebt ontvangen van IDDINK.
Daarop staat welke boeken je moet inleveren.

Omnia College zorgt voor de stickers van IDDINK voor de boeken. Er zijn 2 stickers per leerling, 1 voor op de plastic tas
en 1 op een kaartje dat de leerling mee krijgt als bewijs van inlevering.
Laptop

Laptop in de hoes (sleeve) en de oplader gaan in tasjes. Van Omnia ICT krijgen jullie 2 plastic tasjes. 1 voor de laptop met
sleeve en 1 voor de oplader, en 2 stickers met je naam erop. 1 sticker gaat op de sleeve met de laptop erin en de andere
op het tasje van de oplader. Geef hierop ook aan naar welke klas/afdeling je VOLGEND jaar gaat.

Ook komt er een aftekenlijst. Hierop wordt genoteerd wat er is ingeleverd, of er schade is aan de laptop is, en zet de
leerling een handtekening. Geen handtekening is niet ingeleverd!
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Laatste training GJS JO10-2
Omnia College sponsorde dit seizoen JO10-2 van GJS. Donderdag was de laatste training van een bijzonder
voetbalseizoen door corona. Als dank voor de teamgeest en sportiviteit van dit jaar, kregen alle voetballertjes de
Omnia Goodie Bag.
Volgend jaar sportief verder! En ook daar zal Omnia College weer zichtbaar zijn op het voetbalveld

Marieke van den Berg
Directeur
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In welke klas kom ik volgend schooljaar?
Op maandag 29 juni (klas 1 en 2) en op dinsdag 7 juli (klas 3) overleggen we met al jouw docenten in welke klas je volgend
schooljaar komt. Ga je gewoon over naar het volgende leerjaar, mag je misschien opstromen naar een hoger niveau! of is er
een andere route die voor jou het beste is? We nemen tijdens zo’n doorstroomvergadering voor iedereen de tijd om te
beoordelen wat jij dit schooljaar hebt gepresteerd en waar jij jouw talenten het best kunt doorontwikkelen. Natuurlijk houden
we in deze vergadering ook rekening met het bijzondere schooljaar wat we hebben gehad door het coronavirus.
In de voorgaande nieuwsbrieven heb ik meerdere malen geschreven over de eindsprint die veel leerlingen hebben gemaakt!
Zo knap! Deze eindsprint wordt zeker meegenomen tijdens de vergadering over jou! We kijken namelijk behalve naar je
resultaten (zie onze schoolgids voor de eisen) ook naar inzet, aanwezigheid en talent van de leerlingen. Kortom: we kijken
naar het hele plaatje.
De belangrijkste vraag is: Waar kom jij volgend schooljaar het beste tot leren en presteren? 
Jullie horen natuurlijk nog van je personal coach wat er is besloten en in welke klas je volgend jaar gaat starten!
Nog even……..het einde van dit schooljaar is in zicht!!

Casper Valen, teamleider
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