Beste ouders en leerlingen,
De komende weken zijn de landelijke richtlijnen rondom corona aangescherpt. Ook op Omnia College
werken we natuurlijk mee: #alleensamen!
Wat betekent dit voor ons Omnianen?
We zien een steeds grotere behoefte aan online begeleiding nu zowel leerlingen als collega’s soms
tijdelijk thuis werken. In SOM staan planners en lesstof klaar, maar juist coaching bij je leerwerk is nu
zeer welkom.
Daarom voeren we vanaf maandag 26 oktober een aangepast rooster in. We verkorten de lessen
van 45 naar 40 minuten, waardoor we dagelijks een uur Omnia Online creëren. In dit online uur is
ruimte voor maatwerk en coaching. We hebben Teams intussen zo ingericht dat we elkaar daar
allemaal kunnen ontmoeten.
Het aangepaste rooster helpt ons ook om corona te bestrijden. We werken met twee blokken van 4
lesuren. Daardoor houden we nog maar één pauze van 30 minuten over. Dit geeft meer rust en
veiligheid in de school: minder bewegingen op de gangen en minder ontmoetingen in de aula.
1e lesuur 8.30 - 9.10
2e lesuur 9.10 - 9.50
3e lesuur 9.50 - 10.30
4e lesuur 10.30 - 11.10
Pauze
5e lesuur 11.40 - 12.20
6e lesuur 12.20 - 13.00
7e lesuur 13.00 - 13.40
8e lesuur 13.40 - 14.20
14.30 – 15.30 OMNIA ONLINE
We vragen onze Omnianen dus zelfstandig door te werken bij fysieke afwezigheid van een docent of
de leerling zelf. ’s Middags helpen we elkaar online door deze moeilijke periode heen.
Praktijklessen
Bij de praktijklessen bieden we al maatwerk. Denk aan kleinere groepen 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 om
t(huiswerk) echt thuis te doen. Na schooltijd dus direct naar huis alsjeblieft.
Meer mondkapjes op school
Sinds 5 oktober vragen we iedereen op middelbare scholen om mondkapjes te dragen. Hiermee
volgen we het advies van de Rijksoverheid. We zien steeds meer leerlingen en docenten een
mondkapje dragen.
De persconferentie van 13 oktober heeft ons nog eens bevestigd hoe belangrijk het is dat we met z’n
allen de maatregelen volgen. Er werd o.a. gezegd dat het dragen van een mondkapje verplicht wordt
in alle publieke ruimtes. We wachten nog op wetgeving. Het advies is er al.
Wij bespreken op dit moment met alle scholen uit ons bestuur wat de verplichting om een

mondkapje te dragen voor ons betekent en hoe we hiermee omgaan. Uiterlijk 23 oktober laten wij
weten hoe de situatie na de herfstvakantie zal zijn. Tot die tijd verandert er niets en vragen wij jullie
goed voor elkaar te blijven zorgen.
The 5 @Omnia
#alleensamen krijgen we het virus onder controle. Laten we elkaar scherp houden op de vijf
huisregels:
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