Datum:
9 sept 2021
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
JUBILEUMWEEK
Onze jubileumweek was een heel bijzondere en voor ons een pittige week.
Leuke herontmoetingen met alle leerlingen en kennismaking met de
nieuwe eerste klassers.
Er waren ook wel wat vragen over de eerste week en het programma
zonder lessen, maar omdat het vorige week exact 150 jaar geleden was
dat de eerste lessen van de Rijks-HBS startten, wilden we die datum
daarom ook daadwerkelijk gebruiken.

Agenda week 37

Ma 13 t/m vr 17-9:
Brugklaskamp voor
alle 1e jaars leerlingen
Ma 13 t/m do 16-9:
Wetenschapsweek A5
Wo 15 en do 16-9:
Kanoa AH4tech
Wo 15-9:
Talentenstromen klas
4
Do 16-9:
Talentenstromen klas
2
Rijks-HBS aan de Vismarkt

In eerste instantie was er een uitgebreider programma gepland voor onze leerlingen op ons
festivalterrein, maar helaas mocht het Fortes Festival vanwege corona niet doorgaan.
Bij het aangepaste programma hebben we ingezet op samenwerking/teambuilding per
jaarlaag en per klas. Vooral ook omdat groepen anders ingedeeld zijn dan in voorgaande jaren.
Dit resulteerde in twee dagen gillende leerlingen op het schoolplein die zich lieten gaan in de
opgooizweefmolen, en er was tijd om te genieten van de speciale jubileumvoorstellingen.

THEATERHUIS GORINCHEM

Fortes Lyceum

Wijdschildlaan 4
4207 EA Gorinchem
T: 0183-65 68 68
W: www.forteslyceum.nl

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

TheaterHuis Gorinchem onder leiding van Mirjam van den Bogaard maakte speciaal voor ons
jubileumprogramma de voorstelling ‘Henry’ over hoormoontje Henry die de relatie tussen
pubers en ouders behoorlijk kan verstoren. Grappige en zeer herkenbare situaties werden
overtuigend gespeeld door de 11 spelers waaronder oud-leerlingen Amber Klatten, Sam Otte
en Yrsa Voorbergen. Heerlijk om dit talent weer op de vloer te zien. David Klatten, leerling uit
A2A die schitterde als Henry, kende geen schroom waardoor zijn medehormonen in de lijven
van de pubers in de zaal ook lekker werden opgeschud.

Donderdag
beleefden
de
meeste
bovenbouwleerlingen hun eerste cabaret
(kleinkunst) ervaring. Ongemakkelijk gegniffel bij
Ramon Chatrer die geen blad voor de mond
nam of bij Suus Hoppenbrouwers die in haar
gekte net zo makkelijk een koe speelt als op een
snelle beat de langzame hulpverlening aan de
kaak stelt.
Beiden zijn in 2019 afgestudeerd aan de
Koningstheateracademie. Ramon Chatrer won in
2020 de jury-, publieks-, en persoonlijkheidsprijs
van het Groninger Studenten Cabaret festival en
is regelmatig te horen als columnist bij Giel Beelen
op radio 2.
www.suushoppenbrouwers.nl
www.korthalsstuurman.nl/ramon-chatrer/

Maandag zijn de lessen weer gestart volgens rooster en dat is goed te merken. Veel leerlingen in gangen en
trappen en met name de fietsenstalling is overvol. Sommige dingen kunnen we misschien nog een beetje positief
beïnvloeden bijvoorbeeld door alle lokaaldeuren open te laten. Hierdoor kunnen leerlingen direct het lokaal in
en dit zorgt voor een goede doorstroming op de gangen.
Het gedoe rondom de fietsenstalling is bijna onoplosbaar omdat we nu eenmaal
te weinig stalling hebben en de sporthal nog volop in aanbouw is. Straks is ook bij
de sporthal fietsstalling beschikbaar en zullen de sporters niet steeds met de fiets
naar een sportlocatie hoeven. We blijven er scherp op, maar het zal tot de
kerstvakantie een beetje behelpen blijven.

Reünie vrijdag 3 september
Vrijdag was het de beurt aan oud-collega’s en oud-leerlingen. We hadden
in alles voorzien waarbij de entree vooral de plek was om te checken op
vaccinaties en/of testuitslagen zoals afgesproken met de gemeente. Het
schoolplein was ingedeeld in vakken voor de oud-leerlingen op basis van
decennia-examenjaren. Bij iedere balie afstandsstrepen van anderhalve
meter en ook bij de opgooizweefmolen was een aparte entree.

Vanaf 15.30u begonnen de reünisten binnen te stromen…iedereen netjes
met QR-codes bij de entree. Maar op het schoolplein was er al snel geen
houden meer aan, iedereen liep en stond door elkaar. Vrijwel niemand
hield zich aan de oproep om te zitten en zich niet of zo weinig mogelijk te
verplaatsen.

De officiële start vond op het podium plaats. Samen met Loes en Joris
(leerlingen) gaf ik een kort inkijkje van Rijks-HBS in 150 jaar tot Fortes
Lyceum. Inkijkjes over onderwijs in Gorinchem, verhuizing van binnenstad
naar Wijdschild en aanpassingen van het gebouw door de jaren heen.
Loes en Joris stelden interessante vragen aan de wethouder en onze
bestuurder over openbaar onderwijs en toekomstig ontwikkelingen van
schoolgebouwen en ze waren van mening dat ze als leerlingen/jongeren
meer betrokken konden worden bij lokale beleidsrichtingen.

Papillon, Penny Collection en M-Bush
Direct na het officiële gedeelte trad showballet Papillon
op. Hierna konden we genieten van Penny Collection met
oud-leerlingen Simone Nijssen en Daniel Roos en als laatste
was het de beurt aan Coverband M-Bush. M-Bush was zeer
populair bij de reünisten en zij spelen tot aan de sluiting om
20.00u. De zweefmolen was opnieuw een groot succes; er
werd gretig gebruik van gemaakt door de oud-leerlingen.

Er was ook gelegenheid om het huidige
schoolgebouw te bekijken in groepjes
van tien personen (met mondkapje in
verband
met
coronaregels).
De
rondleiding eindigde met een korte
voorstelling in ons theater De Waan.

Annemarie van Esch over de voorstellingen
Oud en nieuw verbinden leek me een mooi
uitgangspunt in het kader van het 150-jarig bestaan en
de reünie. Ik vroeg daarom twee oud-leerlingen die de
theaterkant zijn opgegaan een act te maken met
huidige theater&media leerlingen.
Suus Hoppenbrouwers (Koningstheateracademie)
maakte en schreef samen met Thom, Guinevere en
Lucas de act “Vroeger was alles beter”. Een korte
komische scène met spitsvondige teksten over een
middelbare scholier die een hypothetische
watersnoodramp moet oplossen en daarvoor hulp
oproept uit het verleden. Jamie was verantwoordelijk
voor de regie-assistentie.
Judith Borgers schreef voor Jari en Hobo op basis van
improvisaties de scène “Raar?” waarin ze zichzelf
speelden en een korte reflectie gaven op
maatschappelijke problemen. Hoe kijken we naar
elkaar? Is een jongen in een rok raar of gewoon? En
wat is dan gewoon? Een confronterende scène die het
publiek liet nadenken over hun tijd op school: “kon je
jezelf zijn en liet je anderen zichzelf zijn?”
Naast deze theaterscènes hadden ook Juna Kupers
(Th&M4) en Merijn van Pinxteren (docent Frans) een
verbinding gezocht en samen zongen ze prachtig
eigentijdse nummers in de Centrale Hal.
Ik heb erg genoten van deze ‘verbindingen’, wie weet
een blijvertje voor het Fortes Festival.

Brugklaskamp
Volgende week is de eerste projectweek van dit schooljaar. De meest opvallende activiteit is dan het
brugklaskamp dat dit jaar wél mag doorgaan van de overheid. We zullen maandagochtend in groepjes onder
begeleiding naar Loon op Zand fietsen en vrijdagmiddag weer terugkomen. We hebben extra ruimten ingezet
en extra schoonmaak geregeld.
Uiteraard gaan er veel collega’s mee en dus zullen er ook wel wat roosterwijzigingen ontstaan.
Dank voor ieders begrip hiervoor.

