Nieuwsbrief 2020-2021
2 oktober 2020

Wij Omnianen gaan voor groei. Leerlingen werken aan hun
persoonlijke ontwikkeling met hun personal coaches. Tijdens de
dagstart bespreken we met elkaar hoe het gaat en wat er nodig is om
met succes en plezier te kunnen leren. Dit is trouwens wel extra fijn in
deze spannende coronatijd…
We werken ook hard aan de innovatie van onze praktijkruimtes.
Ons SmartLab groeit het hardst. Binnenkort openen we ons nieuwe
MediaLab, waar leerlingen kennismaken met de nieuwe vakken
Informatietechnologie en Media & Vormgeving.
Ook onze bedrijvenkring groeit. We willen graag samenwerken met regionale bedrijven
om onze leerlingen op te leiden naar de behoeften van de arbeidsmarkt.
Deze week spraken we Poort6. Deze grote woningcorporatie wil ook graag haar bijdrage
leveren aan het laten groeien en bloeien van de vakmensen van de toekomst. Hun
hashtag is #WIJ en sluit mooi aan bij onze hashtag #community.
Samen bouwen wij de stad: #bouwen #wonen #interieur 

Agenda
Donderdag 8 oktober
Projectdag biologie - Onderbouw alle andere lessen vervallen
Vrijdag 9 oktober
Projectdag biologie - Bovenbouw alle andere lessen vervallen (voor
leerlingen die biologie als vak
volgen)
Dinsdag 13 oktober
Ontwikkelmiddag personeel leerlingen zijn deze middag vrij
Klik hier voor de jaarplanner

Wil je ook graag je bijdrage leveren aan de groei van ons Omnianen? Net zoals bijvoorbeeld:
Van der Valk Hotels bij Horeca, Bakkerij & Recreatie
SKG Stichting Kinderopvang Gorinchem bij Zorg & Welzijn
SPAR Van der Beek bij Economie & Ondernemen
Tredion ICT & Telecom bij Media, Vormgeving & ICT
Laten we samen verkennen waar we elkaar kunnen versterken. Ik hoor je graag: mvdberg@omniacollege.nl.
Van harte welkom!
Omnia College, de wereld aan je voeten.
Marieke van den Berg
directeur
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Omnia mondkapje?
De afgelopen dagen is er veel gesproken en geschreven over mondkapjes op scholen. We horen en zien
allerlei verschillende meningen en standpunten. De middelbare scholen van Stichting OVO hebben besloten
de landelijke adviezen van de Rijksoverheid en RIVM te volgen.
Zodra de Rijksoverheid of het RIVM het advies tot het dragen van mondkapjes op middelbare scholen geeft,
doen wij als Omnia College mee. Gelukkig hebben we allemaal al echte Omnia mondkapjes.
#omniacollege #mondkapjes #coronaproof #alleensamen #leukstemondkapjevangorinchem #roze #blauw
#team
Tess Cornelissen, docent
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Praktijkopdracht Zorg en Welzijn
Op vrijdag 18 september hebben wij uitleg gehad over het meten van bloedsuikerwaarden. We
hebben dit bij elkaar en bij de docenten mogen uitvoeren.
Ik mocht de bloedsuikerwaarde bij meneer Valen meten. Ik heb alles stap voor stap uitgelegd en
uitgevoerd. Bij meneer Valen was het helemaal in orde 
Jet, leerling ZW4K
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Van de afdeling Economie & Ondernemen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Mariska de Jong. Ik zit op het Omnia college en doe de richting Economie & Ondernemen. Ik zit in klas EO4G.
Met de richting Economie & Ondernemen leer je erg veel. Je leert bijvoorbeeld om te gaan met een kassa, een etalage
inrichten en om te presenteren. Aan het begin van de lesperiode krijgt iedereen bij Economie & Ondernemen een
planning. Op de planning staat wanneer iets af moet zijn. Je krijgt hier dus de vrijheid om zelf te bepalen wanneer je iets
gaat doen. De docenten bieden de leerlingen ook de mogelijkheid om met nieuwe ideeën te komen. Ook zijn ze bereid
om hulp te bieden wanneer dat nodig is. Klas 3 en 4 zitten regelmatig samen in een klas. Ook stellen leerlingen onderling
vragen aan elkaar. Ook al komen wij er niet altijd samen uit, is het wel altijd heel gezellig. Op deze manier merk ik ook dat
iedereen meer zekerheid krijgt. Veel klasgenoten durven hierdoor sneller voor de klas te staan en dingen te vragen.
Afgelopen Maandag (28-09-2020) kregen Luciano van Vliet (EO4G), Kevin Maat (EO3G), Raoul van Haaften (EO3G) en ik
de opdracht om een etalage in te richten. We hadden er allemaal erg veel zin in. Ook al zitten we met E&O bij elkaar,
kenden wij elkaar nog niet erg goed. Door de opdracht hebben we elkaar wel beter leren kennen. Je ziet iemands
vaardigheden en verbeterpunten. De één is slordig en de ander juist netjes. Je moet dus met elkaar een manier vinden
om dit te doen. Eigenlijk ging dit erg goed. We hebben het erg gezellig gehad en wij waren zelf tevreden met het
eindresultaat. Na afloop hebben we ook alle kleding van de paspoppen opgevouwen en opgeruimd. Kortom, wij hadden
een leuke middag en de docenten waren ook tevreden!
Mariska de Jong, leerling EO4G

Persoon 1; Mariska de Jong(EO4G) Persoon 2; Kevin Maat(EO3G) Persoon 3; Luciano van Vliet(EO4G) Persoon 4; Raoul van Haaften
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Sterk Techniek Onderwijs knalt door op Omnia!
Voor de zomer heb ik jullie al verteld over de mooie ontwikkelingen in het techniekonderwijs. Samen met
diverse scholen uit de regio Gorinchem en Altena werken we samen om techniek naar een hoger plan te
tillen en dat is natuurlijk ook hartstikke zichtbaar in onze school! STO-GOAL is inmiddels volop zichtbaar in
én buiten onze school. We timmeren in onze bouw- en techniekafdeling door naar een mooie verbinding
met bedrijfsleven en het mbo! Zo trots op deze ontwikkelingen!
Ook hebben we inmiddels twee collega’s vanuit het Da Vinci College werkzaam op onze vloeren. Jaap van
Gelder geeft de BWI-afdeling samen met onze docenten een upgrade en Bas Rijkelijkhuizen assisteert en
ontwikkelt iedere week in ons Smartlab. We zijn erg blij dat we hiermee de samenwerking met Da Vinci en
de duurzaamheidsfabriek/bouwmensen verder vorm kunnen geven!
Afgelopen week kwamen in het Smartlab weer twee nieuwe toffe technische snufjes binnen. Er zijn
namelijk twee nieuwe CNC-simulatoren binnengekomen. Dankzij de investeringen van STO kunnen de
leerlingen nu digitaal alles ontwerpen en produceren wat ze maar kunnen bedenken! Zo vet!
Casper Valen, teamleider
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Leerlingbesprekingen
Vorige week waren de eerste leerlingbesprekingen van dit jaar. Wat zijn dit en waarom doen we dit?
Al onze leerlingen verdienen aandacht. Niet alleen van individuele docenten voor vakinhoudelijke uitleg, maar
ook vanuit een bredere blik. Tijdens de leerlingbesprekingen wordt er met alle lesgevende docenten gekeken
naar de brede ontwikkeling van leerlingen en naar de klassendynamiek als geheel. Zo kunnen we met elkaar
uitwisselen wat de behoeftes van leerlingen zijn, welke uitdagingen we zien en vooral waar de kansen liggen.
Daar worden vervolgens afspraken over gemaakt, die tijdens de volgende bespreking worden geëvalueerd.
Door deze aanpak krijgen wij een completer beeld van de leerlingen en kunnen wij beter aansluiten bij hun
wensen en niveaus. Ook krijgen we beter zicht op het klassenklimaat en kunnen we als team gebruik maken
van elkaars expertise. Dit alles onder de leiding van een personal coach, want die kennen de leerlingen vaak
het best 

Randee Gagné, teamleider
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Onderwijs van de toekomst – Welcome to the OMNIA Future!
Leerlingen die “fake news” van betrouwbare bronnen kunnen onderscheiden. Leerlingen die kunnen zoeken, maken,
programmeren, repareren en analyseren. Leerlingen die zelfstandig en creatief kunnen werken met de enorme
rijkdom en uitdagingen die de digitale wereld ze te bieden heeft: dat is waar digitale geletterdheid over gaat.
In het voortgezet onderwijs wordt de digitale wereld groter en complexer. Hoe organiseer je je eigen digitale
identiteit? Hoe kun je digitale middelen gebruiken om je maatschappelijke betrokkenheid te tonen? Hoe werkt
artificiële intelligentie (AI)? Leerlingen leren kritisch over technologievraagstukken nadenken. Digitale technologie speelt
immers een grote rol in het leven en werken van mensen, maar is alles wat kan met deze digitale technologie ook wenselijk?
Niet alleen de manier van onderwijs geven verandert door de toenemende digitalisering van de samenleving, ook de lesinhoud past zich hierop aan. Wij op het OMNIA College zijn zeer lang bezig met digitale
mogelijkheden in het onderwijs. Vanaf dit schooljaar laten wij nieuwe deuren voor onze leerlingen opengaan. OMNIANEN worden steeds meer opgeleid tot 21ste-eeuwse burgers, met aandacht voor de rol van
ICT in het leven. Hierbij draait het om het bijbrengen van digitale vaardigheden en kennis over hoe deze vaardigheden
zich verhouden tot de digitale revolutie. Deze digitale geletterdheid is een combinatie van een aantal digitale
vaardigheden die wij vanaf het 1e leerjaar willen ontwikkelen:
Basis ICT-vaardigheden / Mediawijsheid / Informatievaardigheden / Computational thinking.
We willen dat ons onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt, dus leren we de leerlingen programmeren.
We willen digitaal vaardige burgers afleveren, dus leggen we uit hoe b.v. tweetrapsauthenticatie
werkt, eigen website ontwikkelen, 3D tekenen, film produceren, games bedenken en ontwikkelen,
robots ontwerpen en programmeren. Het doel is om leerlingen digitaal geletterd te maken.
Allereerst moeten leerlingen op school voldoende digitaal vaardig zijn. Later moeten ze, tijdens een
vervolgstudie en (toekomstig) beroep, met ICT-experts in gesprek kunnen gaan over de
mogelijkheden en toepassing van digitale technologie.

Alexander Marakis, digitalisering
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Poort 6 @ Omnia
Bij Omnia houden we van samenwerken. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook daarbuiten. Afgelopen
week waren Marije Buursink (directeur-bestuurder) en Wim van den Herik (manager vastgoed) namens
Poort 6 op visite voor een lunch in onze school. Samen bespraken we op welke vlakken Omnia en deze
mooie organisatie elkaar kunnen versterken. Poort 6 zorgt met meer dan 7200 panden voor de huisvesting
van heel veel Gorcumers. Ze zijn daarnaast erg betrokken bij het creëren van een fijne leefomgeving voor
allen. De overeenkomst met Omnia is dat wij ook middenin deze mooie stad staan en vooral een thuis
willen zijn voor onze leerlingen!
De eerste stenen voor een mooie samenwerking zijn gelegd. We zullen jullie in één van de volgende
nieuwsbrieven verder informeren over de ontwikkelingen van deze toffe samenwerking 
Casper Valen, teamleider
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Dagstart en dagafsluiting
Sinds het begin van dit schooljaar zijn we begonnen met de dagstart voor de eerste en tweede klas. We
hebben dit in het leven geroepen in de tijd dat onze leerlingen thuis onderwijs volgden vanwege de sluiting van de scholen door het Corona-virus. In die tijd is duidelijk geworden dat de dag prettiger verloopt
wanneer deze samen met een personal coach wordt opgestart. In het nieuwe schooljaar hebben we dit
idee vastgehouden en uitgevoerd. In de dagstart worden meerdere onderwerpen aangesneden. Het kan
bijvoorbeeld gaan over het huiswerk, of de toetsen die op het programma staan die dag, maar ook het
laatste nieuws wordt besproken of dingen die spelen in de klas. Omdat de dagstart twee of drie keer in de
week plaatsvindt, kunnen eventuele problemen snel aangepakt worden door de personal coach en kan er
geholpen worden bij het plannen er organiseren van het schoolwerk. Daarnaast is het een extra moment
voor de leerlingen om tot rust te komen op school voor het begin van de theorielessen en kan het ook
gebruikt worden om gesprekken met de personal coach te voeren. Als het niet in te plannen is om een
dagstart te organiseren, wordt er gekeken of er aan het einde van de dag een dagafsluiting mogelijk is .
Zo krijgen alle leerlingen evenveel aandacht van hun personal coach. En alles wat aandacht krijgt, groeit!
Timo Hendriks, leerlingbegeleider
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Soepele Overstap
Binnen Stichting OVO zijn we hard aan het werk om de Soepele Overstap te verbeteren. Door middel van de
Soepele Overstap hebben we de leerling in het zicht van groep zeven op de basisschool tot en met jaar twee
op de middelbare school. Zo kunnen we goed contact met elkaar houden en met elkaar overleggen indien
nodig. Om de Soepele Overstap meer vorm te geven hebben we hier een speciale werkgroep voor opgezet.
Casper Valen, teamleider BB, en ik zitten samen namens Omnia College in deze werkgroep.
Woensdag 23 september hebben wij een speciale middag georganiseerd op het Omnia College. Hier waren
docenten vanuit het basisonderwijs, mentoren vanuit het voorgezet onderwijs en begeleiders van diverse
scholen aanwezig. Samen hebben we gekeken naar hoe we de Soepele Overstap kunnen verbeteren binnen
Stichting OVO. Er was een grote opkomst en een geslaagde middag met veel resultaat.
Andrea van der Meer, docent
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Online les
Schoolbreed zijn wij ingedeeld om een online les te kunnen verzorgen als een collega afwezig is. Voor mij was het
dinsdag de eerste keer, maar wat een leuke ervaring!
Klas 2D heeft dan Engels van Willibrord van Breukelen. Ik was ingedeeld en alsof de duvel ermee speelt, ik had mijn
laptop niet bij de hand #beginnersgeluk
Ronnie Ketelaar (ICT) fixte een laptop voor me en Gert Jan de Winter
hielp mij op weg met installeren (thanks collega’s
). Leerlingen ondertussen opstarten en Willibrord gaf vanuit
huis Engels #weareonline. Supergaaf, de leerlingen waren muisstil en maakten hun opdrachten aandachtig.
Willibrord, fijn om te zien dat je de leerlingen positieve feedback geeft. Tijdens de les kon jij namelijk zien wie wat
deed en gaf jij een persoonlijk complimentje bij een goed antwoord #leerlinggericht.
Voor mij een nieuwe wereld en erg leerzaam.
Richard Poot, docent
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Aftrap PWS
Deze week was de aftrap van het Profielwerkstuk. Alle examenklassen kregen een kick-off les over hun opdracht van de
decaan en docent Nederlands. Het Profielwerkstuk, oriëntatie op de gekozen opleiding is in samenwerking met het Da
Vinci College en staat bij de opdrachten in Intergrip.
Het PWS bevat stappen die de leerlingen moeten zetten om meer te weten te kunnen komen over hun vervolgopleiding
en het daarbij behorende beroep(en).
De 4 BB en KB leerlingen maken hun opdracht in een Word-bestand en als deze klaar is, uploaden zij de opdracht naar
Intergrip om in te leveren bij de docent Nederlands.
Alle 4BB en KB leerlingen krijgen in de eerste week van februari een eindgesprek met een loopbaancoach van het MBO
en de decaan om samen te kijken hoe zij tot hun vervolgopleiding zijn gekomen. De leerlingen ontvangen na het gesprek
een aanbevelingsbrief om te kunnen gebruiken bij hun intake van hun te kiezen opleiding. Bij het Da Vinci College hoef je
geen intake als je in het bezit bent van een aanbevelingsbrief.
De 4GL leerlingen maken naast het onderzoek ook een praktijkopdracht in een PowerPoint presentatie die op 10 februari
2021 aan ouders en leerlingen gepresenteerd gaat worden. Hierover krijgen jullie later nog bericht van de decaan.
Mochten er aan de hand van bovenstaande informatie nog vragen zijn, dan kunnen jullie altijd bij de decaan terecht of bij
de docent Nederlands/personal coach van jullie kind.
Jamila Ouajnan, decaan
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Upgrade personeelskamer!!!
De personeelskamer heeft een nieuwe flitsende look gekregen. Aan het einde van vorig schooljaar zijn we gestart met
een plan en nu hebben we een prachtige nieuwe personeelskamer. De personeelskamer is meegenomen in de look en
stijl van het Omnia logo. Een mooie blauwe kleur muur. Met daarbij passende planten, waarbij 1 in het bijzonder.
Afgelopen week was er een challenge om een naam te bedenken voor onze personeelskamer schildpad. De leerlingen
konden online een naam doorsturen. De winnende naam is Stoffel!!

Dide Korte, docent
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Week tegen het pesten
In de week van 21 september tot en met 25 september 2020 stond de Week tegen het Pesten 2020
centraal.
Elke personal coach heeft de landelijke les ontvangen van de anti-pestcoördinator. Deze les hebben zij
besproken in de dagstart/dagafsluiting of in de mentorles (bovenbouw).
Mijn naam is Annelies de Groot en namens het Omnia College ben ik anti-pestcoördinator.
Op maandagmiddag is mijn spreekuur van 13.00-14.30 uur. In deze uren heb ik contact met leerlingen en
voer ik gesprekken met onder andere gepeste leerlingen en pester(s). Ook ben ik anti-pestmateriaal aan het
ontwikkelen.
Op het Omnia College willen we een fijne werkzame school zijn, waar iedereen zich veilig voelt. Iedereen
kan hieraan meewerken, zowel in de klas als in de pauzes.
Mochten er toch problemen zijn omtrent pesten, dan kan elke leerling bij zijn eigen personal coach
terecht of bij mij: Mevr de Groot.
Mocht je als ouder/verzorger contact met mij willen zoeken; via de mail ben ik altijd bereikbaar
adgroot@omniacollege.nl
Dus…neem gerust contact met me op als het om pesten gaat. We nemen dit altijd serieus op onze school!
Annelies de Groot, anti-pestcoördinator.
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Voedselbank
Ook dit schooljaar gaan we producten verzamelen voor de voedselbank. Daarom een oproep aan alle lieve leerlingen
en ouders; heb je producten die je niet meer gebruikt of wil je een extra product kopen tijdens het boodschappen,
doneer ze bij de afdeling Economie & Ondernemen. Wij zorgen ervoor dat de producten naar de voedselbank gaan.
Zo helpen we samen de mensen die het niet zo breed hebben.
De producten mogen in de winkelkar die op de afdeling Economie & Ondernemen staat.
Alvast bedankt voor jullie bijdrage namens de voedselbank en afdeling Economie & Ondernemen.
Nasra Bakas, docent
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Groepsvorming bovenbouw
Sinds de eerste schoolweek zijn we in alle bovenbouwklassen bezig met groepsvormende activiteiten. Dit doen we om
elkaar zo goed mogelijk te leren kennen, waardoor de lessen maar ook de momenten buiten de lessen prettig
verlopen. Een positieve sfeer geeft een positief en veilig leerklimaat.
In de bovenbouw zitten de leerlingen in diverse groepen. Bij de theorievakken zitten de leerlingen op hun eigen
niveau, maar ook met leerlingen van een ander profiel. Bij de beroepspraktijk zitten leerlingen van verschillende
niveaus bij elkaar en soms ook klas 3 en 4. Door in al deze lessen tijd te besteden aan positieve groepsvorming zorgen
we ervoor dat er een optimale sfeer is om te kunnen presteren. De docenten gebruiken hiervoor diverse spelletjes en
lesvormen zoals Energizers en het kwaliteitenspel. De leerlingen kunnen thuis vast vertellen wat ze zoal gedaan
hebben.
Erik Blankenstein, teamleider.
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Welkom in ons restaurant
Elke maandagavond en woensdagmiddag is ons restaurant geopend op Omnia College.
Op maandag is vanaf 17.00 uur de bar open om een aperitiefje te drinken. Het diner start om 17.30 uur.
De leerlingen, onze talenten, van de afdeling HBR (Horeca, Bakkerij, Recreatie) bakken, koken en serveren
dan een lekker driegangen diner voor €14,50 pp excl. drankjes. Op woensdagmiddag is de bar om 12.30 uur
geopend en start de lunch om 13.00 uur. De lunch op woensdagmiddag kost €12,50 pp excl. drankjes.
Ook worden in de bakkerij dagverse broodjes, taarten, koekjes of iets wat gemaakt wordt bij ons nieuwe
keuzevak patisserie. Deze producten zullen na het diner/lunch in onze bakkerijwinkel verkocht worden.
We zouden het erg leuk vinden om jullie te mogen ontvangen in het restaurant voor een gezellige avond
en/of middag.
Graag van te voren reserveren via restaurant@omniacollege.nl of bel even naar 0183-616602.
Wil je de laatste nieuwtjes weten en zien wat er allemaal op onze afdeling gebeurt?
Volg ons dan op instagram: teachinn.omnia.hbr

Culinaire groet,
Leerlingen en Docenten van de afdeling HBR
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FIJN WEEKEND!
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