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Agenda

Verleden, heden en toekomst
We leven in een moeilijke tijd samen. Ook op school zoeken we
naar wat wijsheid is in coronatijd. We wachten nog op de getallen
uit onze veiligheidsregio ZHZ, maar het zou zomaar kunnen dat we
in Gorinchem nog verder in lock down gaan en dat ook wij op
Omnia nog een stap verder zetten in online leren. Maandag komt
ons Omnia coronateam weer bijeen. Tot die tijd vraag ik alle
Omnianen met klem de huidige hygiëneregels goed op te volgen.
Laten we goed voor elkaar blijven zorgen

Woensdag 11 november
Innovatief Omnia - Doemiddag
groep 8 leerlingen
Woensdag 18 november
MBO keuzemarkt van AOB
Compaz Digitaal - voor leerjaar
3 verplicht
Klik hier voor de jaarplanner

Ons verleden geeft vertrouwen voor het heden en de toekomst. We vinden
heus een weg met elkaar. Deze week kwam geschiedenis tot leven bij het
plaatsen van de klokkenstoel. Onze oud-leerlingen Tom en Daniël leerden vanuit
de oude ambachten te bouwen en restaureren. Woensdag luidde de noodklok
voor het eerst bij Buiten de Waterpoort. Deze galm geeft rust en vertrouwen
voor de toekomst. Luister maar ’s in deze reportage van het AD:
https://www.ad.nl/rivierenland/boing-ruim-600-jaar-oude-noodklok-galmt-weerin-gorinchem~ae7dbdb9/

Ook op Omnia zijn we samen sterk vanuit ons warme verleden. Omnia College viert in januari haar eerste
lustrum, maar mooi wel in ons huidige gebouw aan de Vries Robbéweg, waar 135 jaar geleden ons
ambachtsonderwijs begon. Daarover later meer.
Fijn weekend,
Marieke van den Berg,
Directeur
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Doemiddag
In deze coronatijd kon gelukkig toch onze doemiddag doorgaan! Wat hebben de leerlingen genoten van alle
toffe activiteiten die georganiseerd werden. Veel glimlachjes bij de leerlingen, maar ook zeker weten bij de
docenten! #mooiedingengemaakt #Hoefijnisditincoronatijd? #Omnianen!
Tess Cornelissen, docent
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Innovatief Omnia middag
Inmiddels zijn onze Doe-dagen een bekend en druk bezocht fenomeen waar wij erg trots op zijn. Leerlingen van
groep 7 en 8 van de basisschool kunnen naar Omnia komen om aan twee van onze praktijkprofielen te snuffelen:







Economie en ondernemen
Zorg en welzijn
Bouw, wonen en interieur
Horeca, bakkerij en recreatie
Produceren, installeren en energie
Mobiliteit en transport

Wat veel minder leerlingen van groep 7 en 8 weten, en dit komt waarschijnlijk omdat het relatief nieuw is, zijn de
verschillende ICT-gerelateerde vakken die Omnia biedt – onderwijs gericht op de toekomst. En hier zijn wij net zo
trots op! Om ook deze vakken onder de aandacht van de toekomstige brugklassers te brengen, organiseren wij op
woensdag 11 november een Innovatief Omnia middag. Tijdens deze doedag nieuwe stijl houden ons uiteraard
aan alle huidige maatregelen! Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende workshops:






Media & vormgeving – beeld bewerking
Media & vormgeving – fotografie
Mediawijsheid – social media
Informatie technologie – laptop bouwen
Smart technologie – 3D printers en lasersnijders

Ook in deze spannende tijden, vinden wij het belangrijk dat leerlingen zo bewust mogelijk voor een middelbare
school kiezen. Ken je een leerling die mee wil doen? Aanmelden kan via de agenda op onze website:
www.omniacollege.nl
Innovatief Omnia, de toekomst aan je voeten!
Randee Gagné, teamleider
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Online Omnia Borrel
Normaal gesproken organiseren we onze enige echte Omnia Borrel. Personeel komt dan samen in ons restaurant en geniet van een hapje en drankje. Vanwege de huidige maatregelen konden we niet fysiek bij elkaar komen en daarom hebben we onze digitale borrel georganiseerd!
Iedere collega heeft een eigen Omnia borrelplankje gekregen, gemaakt door de BWI-afdeling, met hierop echt Gorcums
bier van Dukes en wat lekkers. De HBR-afdeling heeft de inhoud geregeld en alles is mooi ingepakt door E&O.
Zo hebben we met elkaar het toch nog gezellig kunnen maken, op afstand. En ook hierbij hebben we een mooie, lokale
ondernemer kunnen steunen. #alleensamen #zorgenvoorelkaar
Andrea van der Meer, docent
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Omnia in beeld
Wat zijn wij #trots! Ons Omnia is in beeld gebracht door GorkumTV, en hoe!! Dankjewel Omnianen
voor jullie inzet in deze toffe film! Een speciaal applausje voor hoofdrolspelers Danny & Feya 
#Omnianen
Check de film hier
https://www.youtube.com/watch?v=x3s-YU6p_e8
Tess Cornelissen, docent/captain PR
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Ouderinformatieavonden op Omnia College
Deze weken staan volop in het teken van de promotie van onze mooie school! Iedere november bezoeken we namelijk
alle PO-scholen uit de omgeving om te vertellen waarom wij ons zo thuis voelen op Omnia. Toffe ontmoetingen met alle
ouders uit de omgeving waarbij wij, mevrouw Cornelissen, mevrouw van der Meer en ik, laten voelen wat het is om
#Omniaan te zijn.
Afgelopen maandag was de allereerste informatieavond op onze eigen locatie! Na een flitsende presentatie met
natuurlijk onze nieuwe promo-film van GorkumTV, werden alle ouders nog langs de praktijklokalen geleid. Beter kun je
de sfeer momenteel niet ervaren… Komende weken staan er nog verschillende avonden gepland, maar het is nog niet
zeker of deze door kunnen gaan. Natuurlijk hebben we hier direct een praktische oplossing voor bedacht. Gisteravond
mochten wij op het Fortes Lyceum professionele opnames komen maken, zodat we de komende week onze presentatie
volop kunnen verspreiden! Super bedankt, lieve collega’s van het Fortes voor jullie hulp!
11 november! Q&A 
Ook willen we vast verklappen dat we op 11 november ’s avonds een Q&A online houden. Tijdens deze online-meeting
kunnen jullie na een korte presentatie alle vragen stellen die je maar kwijt wilt. Hoezo innovatief?  Houd vooral de
website naardemiddelbare.nl of omniacollege.nl in de gaten voor meer informatie!
Innovatief Omnia
Oja… vergeet ik bijna.. Mocht jij, of je broertje, buurmeisje of nichtje nog zin hebben in een hele gezellige middag? Op 11
november organiseren we tussen 14.30 uur en 16.30 uur in kleine groepjes actieve lessen in onze innovatieve vakken.
We hebben hier natuurlijk weer alle aandacht voor jouw en onze gezondheid. Wees welkom om je in te schrijven voor
één van deze workshops of de paardenklas. Schrijf je in via www.omniacollege.nl/agenda/innovatief-omnia/
Casper Valen, teamleider
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Omnia online coaching
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie laten weten dat we het rooster hebben aangepast.
Eén van de aanpassingen was Omnia online coaching.
Dit lesmoment op de dag start om 14.35 uur en is bedoeld om:

leerlingen die thuis zitten online te kunnen begeleiden,

om leerlingen die extra hulp nodig hebben extra op school te begeleiden,

en om openstaande toetsen in te halen op school.
Zit jij dus thuis door omstandigheden, zorg dan dat je dagelijks op dat moment online in Teams
bent. Je huiswerk en planningen vindt je in SOMtoday.
Wil je extra geholpen worden of moet je nog een toets inhalen? Spreek dan met je docent af op
welke dag je dit kan doen.
Erik Blankenstein, teamleider
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Examennieuws
Het lijkt nog ver weg, maar op de achtergrond zijn wij al bezig met de voorbereidingen voor het
examen.
Afgelopen dinsdag heeft de FT-test plaatsgevonden. Veertig laptops zijn getest voor de digitale
examens. Deze test is belangrijk om toestemming te krijgen voor het afnemen van de digitale
examens voor BB- en KB leerlingen.
Goed nieuws, de test is goed verlopen. We zijn weer een stapje verder op weg naar het examen…
Verder is er dinsdagavond via Teams een webinar gegeven voor examenleerlingen en hun ouders.
Dit hebben we opgenomen en is hier terug te kijken.
Erik Blankenstein, teamleider
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De Omnia MR
Voor de Omnia Medezeggenschapsraad (MR) zijn we op zoek naar twee ouders en twee leerlingen die hierin plaats
willen nemen.
De MR overlegt met de directie over het beleid en de organisatie van de school en behartigt de belangen van de
achterban, in dit geval de leerlingen en ouders. Tijdens het schooljaar vergadert de MR ongeveer 1 keer per zes
weken.
Als je er voor kiest om je beschikbaar te stellen voor de MR is dit op persoonlijke titel, zonder verdere
aansprakelijkheid. Alles wat je zegt tijdens de vergadering is volgens jouw eigen goeddunken. Je versterkt een team
dat uit vier Omnia docenten bestaat, namelijk:
Julien Dorrepaal: Inmiddels ben ik al 3 jaar werkzaam als docent lichamelijke opvoeding voor het Omnia College en
de Merewade Praktijkschool. Daarnaast ben ik ook Personal Coach op Omnia College en geef ik regelmatig andere
praktijklessen op de Praktijkschool. Afgelopen zomer verhuisd binnen Gorinchem en dit schooljaar de interessante
uitdaging aangegaan als nieuw MR-lid.
Sonja Langerak: Een vertrouwd gezicht op het Omnia, de laatste twee jaar op de afdeling Zorg en Welzijn. Sinds
halverwege vorig jaar ook onderdeel van de MR.
Sophia van Genderen: Docent en personal coach bij de Zorg en Welzijn afdeling. Daarnaast contactpersoon voor
buitenschoolse activiteiten zoals de koningsspelen. Sinds vorig lid van de MR.
Willibrord van Breukelen: Sinds vorig schooljaar ben ik lid van de MR, ik vind het interessant om zien te wat er bij de
besluitvorming op onze school allemaal komt kijken. Daarnaast ben ik docent Engels en Mens en Maatschappij en
ben ik personal coach van 2D.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met bovenstaande docenten, wij geven je graag meer informatie over
de Omnia MR. Ben je meteen enthousiast geworden, dan kun je je aanmelden door een mail te sturen naar
wvbreukelen@omniacollege.nl
Willibrord van Breukelen, docent
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Vrijheid van meningsuiting
In de herfstvakantie bereikte mij het verschrikkelijke nieuws over de onthoofde Franse leraar Samuel
Paty. In mijn lessen maatschappijleer heb ik dit nieuws besproken. Een aantal leerlingen hadden van dit
nieuws gehoord maar veel ook niet.
Het is belangrijk om met de leerlingen in gesprek te gaan over de grondrechten in onze samenleving.
Wat betekent de vrijheid van meningsuiting precies en waar ligt de grens? Dit levert vaak interessante
discussies op. Het is belangrijk dat we naar elkaar blijven luisteren, kritisch zijn en openstaan voor de
meningen van anderen.
Ook wanneer gesprekken soms lastig kunnen moet je met elkaar in gesprek blijven. Vrijheid van
meningsuiting mag namelijk nooit een vrijbrief zijn om anderen te beledigen. Op het Omnia College
zullen wij hier aandacht aan blijven besteden. Respect hebben voor elkaars mening, ook al ben je het
niet met elkaar eens, is essentieel.
Ingrid Megchelsen, docent
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Geslaagd!!
Yess!! Zeven collega’s hebben hun mentorcursus afgerond. Vijf keer zijn we bij elkaar gekomen
onder leiding van een trainer om verschillende thema’s en onderwerpen te behandelen.
We hebben het bijvoorbeeld gehad over omgaan met verschillen, groepsvorming en
driehoeksgesprekken. Na onze bijeenkomsten kunnen we met trots zeggen dat we 7 nieuwe
toppers van personal coaches hebben!!
Dide Korte, docent
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Lig je dan, push-ups te doen voor de klas.
Zodra de bel gaat druppelen de eerstejaars het lokaal binnen om vervolgens rustig een plekje te zoeken. Dat rustig, daar was één jongen het niet mee eens. Een beetje onrustig en rumoerig hier en daar is geen probleem natuurlijk, zolang het mijn les maar niet verstoort. Ook dáár dacht hij anders over. Na twee keer waarschuwen kreeg
ik een op poppend lampje boven m’n hoofd over hoe ik dit ging oplossen.
Ik: '' Jij hebt echt energie te veel hé?!''
Hij: '' Ja meneer, echt. Sorry!''
Ik: ‘’ Daar hoef je geen sorry voor te zeggen, maar we moeten het alleen even oplossen want je stoort de les op
deze manier. Weet je wat?! Kom maar naar voren, dan gaan we opdrukken, jij en ik! Als ik win ga je rustig op je
stoel zitten en doe je heel de les mee. Als jij wint mag je doen wat je wilt!
Hij: '' HAHA Meneer, is goed!''
Je snapt dat ik daarna een heerlijk rustige les heb gehad.
Het resultaat van deze grappige actie? Een heerlijk rustige klas met veel aandacht en de opdrachten op tijd af. Zo
ervaarden ik en zij het als een superleuke en leerzame les.
‘’ Meneer bedankt, was echt leuk en ik heb goed mijn best gedaan he?’’
‘’ Ja, je hebt goed je best gedaan, complimenten jongen! Volgende keer doe je gelijk goed mee. ‘’
‘’ Ja zeker meneer, komt goed.’’
Milano van der Gaag, docent
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FIJN WEEKEND!
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