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NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief
Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar,
maar ook de allereerste nieuwsbrief onder onze nieuwe
naam. Voortaan gaan we door het leven als Omnis College.
In deze nieuwsbrief meer informatie over het hoe en
waarom van deze naamsverandering en de feestdag die
daar mee gemoeid ging.
Tevens in deze nieuwsbrief informatie over de geplande
activiteiten in deze laatste schoolweek en de gevolgen van
de groei van het leerlingenaantal.
Hiernaast ziet u het overzicht van de belangrijke data van
de periode tot de volgende vakantie.

Belangrijke data
29 augustus
Startgesprekken mentor
30 augustus
1e lesdag (start 8.25 uur)
1 september
Verkorte lesdag
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij.
2 september
Nieuwsbrief start schooljaar

Met de komst van vijf nieuwe eerstejaars-klassen hopen we
ook op nieuwe aanmeldingen voor de (G)MR. Een oproep
hiervoor staat verderop in deze nieuwsbrief.

13 september
Verkorte lesdag
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij.

De nieuwsbrief bevat veel nuttige informatie. Lees deze
goed door en noteer de belangrijke data in uw agenda.
Deze nieuwsbrief is tevens terug te vinden op onze
(nieuwe) website:

30 september
Verkorte lesdag
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij.

www.omniscollege-attendiz.nl
Op de website staat nog veel meer informatie. Binnenkort
zullen hier de nieuwe vakantiedata, de nieuwe schoolgids,
het schoolplan en nog meer te vinden zijn. Tevens zal er
regelmatig een nieuwsberichtje verschijnen. Aan het begin
van het komende schooljaar zult u gevraagd worden om
toestemming voor het gebruik van foto’s/beeldmateriaal
met uw kind.

4 oktober
Schoolfotograaf
5 oktober
Attendiz-dag
De leerlingen zijn de hele dag vrij.
10 oktober
Start theaterproject 2e-jaars
11 oktober
Uitstapje 1e-jaars
12 oktober
Verkorte lesdag
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij.
12 t/m 14 oktober
Kamp bovenbouw (3e- en 4e-jaars)
17 t/m 21 oktober
Herfstvakantie

aandacht voor jouw toekomst
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VSO Het Mozaïek is Omnis College
Vrijdag 8 juli was het zover: de onthulling van de
nieuwe naam van VSO Het Mozaïek. We gaan
voortaan verder onder de naam Omnis College. Dit
is gevierd met een feestelijke dag voor alle
leerlingen en het team. Voor de leerlingen waren er
actieve en creatieve workshops, zoals schilderen,
presenteren, hapjes maken, een beat en een rap
maken en djembé spelen. Daarbij mochten de
leerlingen om de beurt hun workshopresultaten
presenteren, met uiteindelijk een heuse rap over
Omnis College en natuurlijk de onthulling van het
bord met de nieuwe naam en het logo. Het oude
naambord werd van het pand gehaald en de nieuwe
werd bevestigd onder luid applaus van de
leerlingen, enkele ouders, het team en leden van
het stafbureau.
De weg naar de nieuwe naam
De visie van onze school is de laatste jaren
veranderd en meer gaan leven en vanuit het team
is de wens ontstaan om hier een meer passende
naam en logo bij te bedenken. Er is een werkgroep
gevormd en de eerste stappen zijn ruim een half
jaar geleden gezet.

Er volgde een brainstormsessie met de werkgroep
waarbij de kernwaarden en missie en visie van
Attendiz en de school uitgangspunt zijn geweest.
Dat heeft al snel geleid tot de naam Omnis College.
Hierbij staat 'Omnis' voor iedereen en
alles(omvattend).
We
willen hiermee onze
missie en visie uitdragen
als school van Attendiz,
een plek waar iedereen
wordt
gezien.
De
toevoeging 'College' is
gekozen vanwege het
volwassen
karakter.
'College' geeft een
gevoel van trots, net als
'Omnis'. Deze naam past
volledig bij onze missie
en visie: goed onderwijs
voor
iedereen
en
passend bij het 'passend
onderwijs'. Een naam
die met trots genoemd
kan worden en onze
leerlingen niet 'labelt'.
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En dan nog een nieuw logo
Na het kiezen van de nieuwe naam moesten de
collega's ook op zoek naar een passend logo. Ook
voor het nieuwe logo is weer gebrainstormd rond
de missie en visie. Het oog van Attendiz was het
uitgangspunt. In het nieuwe beeldmerk van ons
logo kun je een oog/iris herkennen, dat schuin
omhoog kijkt. Een veilige omgeving bij het Omnis
College, maar met de blik naar buiten, naar de
toekomst van de leerling. Ter voorbereiding op die
toekomst hebben wij aandacht voor en halen wij
samen het allerbeste uit de leerling. De gekozen
kleuren staan voor jong, fris en toegankelijk
(groene tinten) en voor krachtig en kordaat, voor
doorzetten en overtuiging (blauwpaarse tinten). Er
is gekozen voor een rond lettertype, vanuit de
warme, zachte benadering die wij hanteren.
Bij de nieuwe naam is ook een passende pay-off
bedacht, om de nieuwe naam te begeleiden. We zijn
uitgekomen op: aandacht voor jouw toekomst.
Het mooie aan dit hele proces is niet alleen de
opbrengst van een prachtige nieuwe naam en
bijpassend sterk logo, maar ook de weg ernaartoe.
Er is een zorgvuldige weg gevolgd, waarbij de
missie en visie van onze school én Attendiz leidraad
zijn geweest. Het hele team is betrokken, de
leerlingen hebben invloed gehad en het resultaat is
prachtig. Dat is op 8 juli terecht gevierd met alle
leerlingen en het team.
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Diploma-uitreiking

Personeel

Aanstaande dinsdag vindt de diploma-uitreiking
plaats. Zowel de leerlingen van de basis, kader als
de leerlingen van de gemengde/ theoretische
leerweg zijn allemaal geslaagd. Uiteraard zullen
we hier uitgebreid bij stil staan met ouders en
andere betrokkenen. U bent hier eerder al voor
uitgenodigd wanneer het uw kind betreft.

De groei van het leerlingenaantal heeft naast de
jaarlijkse formatie-perikelen uiteraard gevolgen
voor het personeelsbestand. Er gaan meerdere
nieuwe collega’s starten bij Omnis College. Deze
zullen in de volgende nieuwsbrief aan u worden
voorgesteld. U zult op maandag 29 augustus in elk
geval kennismaken met de (nieuwe) mentor. U
krijgt hiervoor een uitnodiging van de mentor van
uw kind.

Afsluiting schooljaar
De laatste lesdag, op woensdag 13 juli, wordt
gezellig afgesloten met diverse sport- en
spelactiviteiten. De leerlingen worden in sportieve
en makkelijke kleding op school verwacht. Na
afloop van het programma sluiten de leerlingen af
in de eigen klas. Om 12:25 uur zijn alle leerlingen
vrij en dan start voor hen de zomervakantie.

FestivAlmelo
Er worden tijdens de vakantie allerlei gratis
activiteiten georganiseerd waar kinderen/
jongeren aan mee kunnen doen. Informatie
hierover is te vinden op actiefalmelo.nl
Op donderdag 18 augustus is een Speciaal
Beweegfestival gepland voor kinderen met een
beperking. Ook over deze activiteit is informatie
op actiefalmelo.nl

Groei
Zoals wellicht bekend zal zijn, hebben we te maken
met veel nieuwe aanmeldingen. We groeien qua
leerlingenaantal ten opzichte van vorig schooljaar.
We starten met maar liefst vijf nieuwe eerstejaarsklassen. Dat betekent dat we niet meer in ons
huidige gebouw passen. We hebben het nieuwe
schooljaar de beschikking gekregen over een
gebouw van de ‘buren’. Het zogenaamde Linkgebouw staat direct naast ons terrein. Er wordt
gewerkt aan een tussendoorgang, vanaf ons plein
naar het bijgebouw. Hier zullen voornamelijk de
theorielessen aan de bovenbouw gegeven worden.
Voor hen blijven de praktijklessen in het
hoofdgebouw. Op die manier blijven we allemaal
verbonden met elkaar en kunnen we de aandacht
voor iedere leerling blijven garanderen.
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Helaas vertrekken er ook altijd mensen aan het
eind van het schooljaar. Dit jaar zijn dat Mechteld
Eilers en Peter de Ruiter.
Mechteld is drie jaar geleden bij ons op school
gekomen als mentor van de pilotklas ’GO2MBO’.
Mechteld heeft GO2MBO mede vorm gegeven en
op de kaart gezet in onderwijsland. GO2MBO is een
succes gebleken en deze wordt vanaf komend
schooljaar voortgezet bij de nieuwbouw van
Attendiz in Hengelo, als Entreeroute. Mechteld gaat
vanaf volgend schooljaar naar De Meander en we
wensen haar daar veel succes en plezier!
Peter is vanuit het samenwerkingsverband bij ons
binnen gekomen en heeft een jaar lang
geassisteerd bij de praktijklessen. Hij heeft een
warm hart voor de leerling en wil graag wat
betekenen voor de kwetsbare leerlingen. Mede
daarom gaat hij zich inzetten bij de ‘H/V Connectklas’. Peter zal daar zeker een waardevolle collega
zijn en we wensen hem alle succes en veel plezier!

Rooster nieuwe schooljaar
Door de groei, de personele wisselingen en de
uitbreiding naar het bijgebouw heeft het rooster
heel wat puzzeluren gekost voor de roostermaker,
maar het is gelukt. Voor de start van het schooljaar
zal het nieuwe rooster in SOMtoday zijn bijgewerkt.
Nieuwe ouders zullen apart over SOMtoday, het
leerlingvolgsysteem, worden geïnformeerd. We
proberen zoveel mogelijk met vaste roosters te
werken, maar het is helaas onvermijdelijk om af en
toe roosterwijzigingen door te moeten voeren, door
diverse veranderende omstandigheden. U zult
hierover tijdig worden geïnformeerd.
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Vacature voor ouders in de (G)MR

Schoolfruit

Zou u actief betrokken willen zijn bij de school van
uw kind? Dan is dit een goed moment om uw stem
te laten gelden binnen de (gemeenschappelijke)
medezeggenschapraad ((G)MR). Er is een vacature
binnen de oudergeleding van Omnis College. De
(G)MR controleert of het afgesproken beleid wordt
uitgevoerd. Daarnaast heeft de MR advies- of
instemmingbevoegdheid op voorstellen van het
bestuur en als (G)MR-lid bent u betrokken bij alles
wat zich afspeelt binnen Omnis College/Attendiz.
Wilt u zich aanmelden, of meer informatie? Neem
gerust contact op met Peter Weideman,
peter.weideman@attendiz.nl. Hij zit namens het
personeel in de MR en kan u zeker verder helpen.

Volgend schooljaar kunnen alle leerlingen
genieten van schoolfruit. Er zijn voor ouders geen
kosten verbonden aan dit programma. Het EUschoolfruit- en groenteprogramma wordt door de
Europese Unie gefinancierd. Vanaf 5 september t/m
10 februari 2023 krijgen de leerlingen drie keer per
week een portie groente/fruit. Er zullen ook lessen
over groente, fruit en gezonde voeding komen.
Tevens zal er bij de kooklessen gebruik worden
gemaakt van de beschikbare groente en fruit.
Daarnaast wordt ook daar aandacht besteed aan
gezonde voeding. U kunt meer lezen op
www.euschoolfruit.nl.

H/V Connect
In een samenwerking met De Link hebben we het
plan voor een pilot uitgewerkt, waarbij een klas zal
starten met kwetsbare havoleerlingen, onder de
naam HV-Connect. Inmiddels is Pius X ook
aangehaakt en de klas zal starten op hun locatie
Aalderinkshoek.
Leerlingen met een reëel uitstroomperspectief voor
havo/vwo, waarbij internaliserende problematiek
voorliggend is en de aanwezigheid/belastbaarheid
redelijk op orde is, kunnen vanaf deze beschermde
onderwijsplek werken aan zowel didactiek als hun
eigen psychosociale ontwikkeling. Dit gebeurt met
gepersonaliseerd maatwerk en in toenemende
samenwerking met de collega’s van het Pius X
College, waarbij wordt getracht de leerlingen
steeds meer naar het regulier VO te laten groeien.
Samen hopen we met deze pilot een positieve
bijdrage te kunnen leveren aan passende
onderwijsperspectieven voor kwetsbare leerlingen
binnen ons samenwerkingsverband.
Vanuit Omnis College zal Marieke Hagen-Olde
Meule voor drie dagen als docent/mentor
meewerken aan deze pilot. Daarnaast zullen
enkele vakdocenten hun expertise delen bij de H/V
Connect-klas.
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Het team van Omnis College wenst u een fijne,
zonnige zomervakantie en we zien u graag
terug op school op maandag 29 augustus.

