Beste ouders en leerlingen,
De komende drie weken zijn de landelijke richtlijnen rondom corona aangescherpt. Ook op Omnia
College werken we natuurlijk mee: #alleensamen!
Wat betekent dit voor ons Omnianen?
We zetten ons als team al extra in om zoveel mogelijk lessen door te laten gaan. Er vinden
bijvoorbeeld begeleide online theorielessen plaats in het bestaande rooster. We zijn erg blij met ons
team dat bereid is extra te surveilleren, zodat de collega’s, waar nodig, vanuit huis kunnen lesgeven.
Daarnaast bieden we in SOM en TEAMS steeds meer structuur en lesmateriaal voor de leerlingen die
thuis werken.
Praktijklessen
Bij de praktijklessen is onderwijs verzorgen steeds ingewikkelder. Praktijkles geef je niet zomaar
vanuit huis, dus we zijn extra alert op de gezondheid van onze experts in dit vakwerk. En dat is nu
juist extra moeilijk in onze praktijkruimtes. Houd maar ‘s 1.5 meter afstand tijdens het koken,
timmeren of machines leren bedienen. Of blaas je lucifer maar ’s uit vanachter je beschermende
gezichtsscherm. We zien dus dat de 1,5 meter afstand erg lastig is in praktijkruimtes als TeachInn en
het SmartLab.
Toch willen we graag door! Zoveel mogelijk praktijklessen geven. Daarom starten we vanaf 5 oktober
met maatwerk. Denk aan kleinere groepen in de praktijklessen en aangepaste opdrachten voor thuis.
Zo houden we wel goed contact met elkaar en blijven we bij met ons schoolwerk. En… zo houden we
ons docententeam - op1.5 meter afstand van onze leerlingen – GEZOND.
Thuiswerken
School is dus vooral open voor lessen, zowel voor theorie als praktijk. We vragen jullie deze drie
weken met nog meer nadruk om t(huiswerk) echt thuis te gaan doen. Na schooltijd dus direct naar
huis alsjeblieft.
The 5 @Omnia
#alleensamen krijgen we het virus onder controle. Laten we elkaar scherp houden op de vijf
huisregels:
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