NIEUWSBRIEF
5 juni 2020

Back to school  en 3x 100% geslaagd 
Wat een feest om weer met elkaar te zijn. Compliment voor de manier waarop we
de 1.5m ook in onze school samen goed volhouden. Samen zijn we sterk tegen corona.
Samen zijn we sterk voor successen en plezier op school.
Deze week staat sowieso in het teken van blijdschap. Donderdag was de landelijke dag
van de uitslag en ons Omnia vierde in volle vreugde mee:
AL onze leerlingen zijn geslaagd 
BB: 100%
KB: 100%
GT: 100%

Gefeliciteerd, Omnianen #2020, wat een prestatie om in deze tijden zo goed je best te doen
op school en dan zulke cijfers te halen.
3x 100% GESLAAGD, WOW! Speciaal voor jullie deze video waarin we jullie van harte
feliciteren!
We doen het dus goed met elkaar. En we hebben het goed met elkaar. Dat zien we ook
terug in het toenemende aantal kinderen en ouders dat nieuwsgierig is naar ons Omnia. Het
aantal #omnianen groeit flink, zowel in de nieuwe brugklas als in de andere leerjaren.
Dat betekent vacatures  Wij zoeken nieuw talent op allerlei interessante plekken. Fijn als jullie met ons meezoeken
naar de beste—en leukste  docenten!
Fijn weekend,
Marieke van den Berg
Directeur
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6 meiden #vrouwindebouw

Dansen op de tafel van de directeur. Dat mag…..als je
hem zelf getimmerd hebt

W. de Vries Robbéweg 27

4206 AK Gorinchem

0183 622 728
info@omniacollege.nl

Een geslaagde dag voor onze geslaagde kanjers!
Eén ding wisten we zeker…..onze geslaagde kandidaten (100% ) moesten ook dit jaar vol trots naar
school kunnen komen om hun slagen met hun personal coach en hun klas te vieren. Maar hoe in deze
tijden?
Gelukkig hebben wij een groot gebouw met praktijkruimtes waarin leerlingen veilig uit elkaar kunnen
zitten. Dan maar niet timmeren of koken in deze ruimtes, maar je klasgenoten feliciteren! Een led-scherm
met een feest film, begeleiding op het plein, een ballonnenboog bij de deur, dj (en desinfectie gel) bij
binnenkomst en versieringen en een verrassing in het lokaal…..wij waren ervan overtuigd dat het moest
kunnen. En dit klopte ook!
Wij hebben gisteren 124 stralende koppen (verspreid over 3 uur) op Omnia ontvangen. Zo fijn om klassen
weer samen te zien, docenten te horen klappen en ontspannen de plannen voor de toekomst te horen.
De zon scheen niet, maar onze 4de klas Omnianen absoluut wel! Wij zijn allemaal ontzettend trots op
onze toppers.
Randee Gagné, teamleider
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Wij zijn op zoek naar…..
Docent Mediawijsheid/Informatietechnologie
Ben jij gek op technologie? Houd je ervan om leerlingen enthousiast te maken over alles rondom sociaal media, soft- en
hardware en lT toepassingen binnen en buiten school? Kan je verder kijken dan jouw eigen klaslokaal en ben je geïnteresseerd
in vakoverstijgend werken? Zoek jij een kans om in een innovatief team een doorlopende leerlijn te ontwikkelen en leerlingen
te activeren met modern onderwijs? Dan zoeken wij jou!

Docent Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
Omnia College is mede dankzij STO (Sterk Techniek Onderwijs) volop in ontwikkeling. Hierdoor krijgen onze technische
profielen een flinke upgrade en ook onze BWI-afdeling profiteert hier natuurlijk van. Bekijk hier onze BWI-afdeling!
Een mooie kans voor jou om hier onderdeel van te zijn!
Werk jij graag samen in een innovatief team dat doorlopende leerlijnen ontwikkelt, wil je samenwerken met het bedrijfsleven
en leerlingen activeren met modern onderwijs? Dan hebben wij een vacature, met jouw naam erop.
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Docent Zorg en Welzijn (Z&W)
Werk jij graag samen in een innovatief team dat doorlopende leerlijnen ontwikkelt, wil je samenwerken met het bedrijfsleven
en leerlingen activeren met modern onderwijs? Dan hebben wij een vacature, met jouw naam erop. Hier krijg je een indruk van
onze mooie afdeling Zorg en Welzijn.

Docent Lichamelijke opvoeding (LO)
Ben jij een echte vmbo docent? Houd je ervan leerlingen enthousiast te maken voor sport en spel? Bied jij graag leerlingen de
kans om in teamverband en individueel succeservaringen te boeken? Ben jij in staat om leerlingen van verschillende niveaus en
achtergronden te prikkelen tot ontwikkeling? Kortom, zoek jij een nieuwe uitdaging als flexibel en bevlogen LO docent in het
vmbo? Dan zoeken wij jou!
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Docent M&T en/of PIE (Mobiliteit en Transport – Produceren, Installeren en Energie)
Werk jij graag samen in een innovatief team dat doorlopende leerlijnen ontwikkelt, wil je samenwerken met het bedrijfsleven
en leerlingen activeren met modern onderwijs? Dan hebben wij een vacature, met jouw naam erop.
Omnia College is mede dankzij STO-G (Sterk Techniek Onderwijs - Gorinchem) volop in ontwikkeling. Hierdoor krijgen onze
technische profielen en praktijklokalen een flinke upgrade! Een mooie kans voor jou dus om hier onderdeel van te zijn. Onze
techniekhal heeft sinds kort een heus SmartLab waarin leerlingen over innovatieve technologieën leren. Erg tof! Wij zoeken
iemand die vanuit zijn praktijkervaring leerlingen kan inspireren voor de nieuwste technieken binnen PIE en/of M&T.
Hier een indruk van onze afdeling.

Docent wiskunde
Word jij ook zo blij om vmbo-leerlingen het mooie vak wiskunde te leren? Onze leerlingen zijn echte doeners en worden vaak
net zo enthousiast als jij. Ben jij in staat om complexe sommen en vraagstukken, simpel te doen lijken voor leerlingen?
Dan hebben wij een vacature, met jouw naam erop!
Jullie snappen het natuurlijk al… Wij zien graag dat jullie, de lezers van deze nieuwsbrief, meehelpen in het versterken van ons
team! Ben jij zelf één van deze bovenstaande kanjers of ken jij iemand die goed in deze functies zou passen op ons mooie
Omnia? Aarzel dan niet, klik op één van de vacatures (de titel of de afbeelding) en schrijf!
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