Beste ouders en leerlingen van ons Omnia College,
Inmiddels gaan we alweer twee weken naar school. We zijn erg blij dat we weer met z’n
allen naar school kunnen, ook al is het op 1.5m afstand voor volwassenen soms echt wel
ingewikkeld. Zeker om les te geven vanuit ons onderwijshart! We kunnen niet wachten tot
we weer in vrijheid kunnen samenwerken.
Intussen hebben we een aantal aanpassingen gedaan om het schoolgaan beter te laten
verlopen.
•
•
•
•
•
•
•
•
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De aula is helemaal open voor de leerlingen
Personeel heeft extra ruimtes in de pauze
De kluisjes zijn open
Op het schoolplein hebben we extra zitplaatsen
De Omnia mondkapjes worden uitgedeeld voor de momenten waarop we die toch
even nodig hebben
Het personeel draagt een button om goed zichtbaar te maken dat het afstand
houden erg belangrijk is
De kantine gaat weer open met een beperkt aanbod
De huiskamer gaat weer open voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
We richten Microsoft Teams in voor online onderwijs.

We zien dat er zowel bij leerlingen als docenten hoger verzuim is. Meestal niet eens zozeer
vanuit ziekte, maar wel vanwege het testen op corona, het wachten op de uitslag of
quarantaines om dierbaren te beschermen.
We zien natuurlijk graag dat zoveel mogelijk lessen doorgaan op school of vanuit huis.
Daarom organiseren we online onderwijs wanneer fysieke lessen niet mogelijk zijn. We
zetten de komende weken in om hier steeds beter in te worden. Ons plan is als volgt:
•
•
•
•

Docenten in quarantaine die niet ziek zijn, geven online les vanuit huis
Leerlingen volgen die online lessen op school in hun gewone rooster
Team Omnia zorgt voor surveillance in het lokaal waar die online les plaatsvindt
Leerlingen in quarantaine kunnen de lesstof online bijhouden. Docenten zorgen
ervoor dat leerlingen kunnen doorwerken.

Weet dat we op Omnia College ons uiterste best doen voor jullie en niet alleen live op
school. Onze personal coaches willen ook graag horen hoe het thuis gaat, met jou en met je
schoolwerk. We denken graag met jullie mee. In de maand september nemen alle personal
coaches contact op met thuis. Even horen hoe het is en waar we elkaar kunnen helpen.
Zo werken we samen aan goed onderwijs, goede coaching, ook in coronatijd.
Succes en blijf gezond,
Namens team Omnia College
Marieke van den Berg
Directeur

