Datum:
11-11- 2021
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Onder de indruk was ik van de documentaire ‘Zoals ik ben’ die deze
week op verschillende scholen is vertoond en afgelopen zaterdag in
première ging in de Nieuwe Doelen.
Mooi integer beeld van de twee jongeren Mats en Aimy die ieder op
hun eigen manier omgaan met hun coming-out. Op onze school is Joris
de Bruin, samen met onze collega Brendan Vos, een voorvechter van
gelijkheid en respect. Een actueel thema waar meer leerlingen het
lastig mee kunnen hebben.
Bij
het
zien
van
de
documentaire krijg ik ook wel
een fijn gevoel over hoe
jongeren op onze school met
elkaar omgaan. Een belangrijk
gedeelte van de film is dan ook
opgenomen in onze school,
met dank aan onze leerlingen
Anna, Bas, David, Esra, Loes,
Merel, Miranda, Naomi, Niek,
Noa, Pippa, Sam, Sofie en Vico.

Agenda week 46
Ma 15 t/m wo 17-11:
Verkort rooster i.v.m.
leerlingenbesprekingen
Di 16-11:
Inhalen toetsen vanaf
13.00 uur

De gemeente gaat met deze documentaire langs de scholen in Gorinchem die ervoor
open staan om meer begrip te kweken en openheid te realiseren onder jongeren.
Productie: Amber Smeele, initiatief Theaterhuis Gorinchem, Mirjam van den Bogaard en
Richard Koekkoek, in opdracht van gemeente Gorinchem.

Ouderspreekavonden 22 en 23 november
Op 22 en 23 november hebben ouders en leerlingen de
mogelijkheid om met onze docenten te spreken gedurende
10 minuten. Deze gesprekken zullen, net als vorig schooljaar
en
als
gevolg
van
de
nieuwe
maatregelen,
online georganiseerd worden.
We gaan als volgt te werk:

Fortes Lyceum

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

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Ouder(s)/verzorger(s) krijgen via de mail een uitnodiging om bij maximaal twee
vakdocenten een 10-minutengesprek aan te vragen. Onze roostermakers maken een
rooster gemaakt voor alle 10-minutengesprekken.
Sommige docenten kiezen ervoor om de gesprekken vanuit hun huis te voeren, andere
collega’s zullen dat vanuit ons schoolgebouw doen. De schoolleiding zal de gesprekstijd
bewaken en het wisselsignaal omroepen.
Het is in ieders belang dat de gesprekken strak volgens rooster plaatsvinden. Dit om te
voorkomen dat gesprekken elkaar overlappen en een volgend gesprek te laat van start
gaat.
Alvast dank voor uw medewerking en begrip.

Uitnodiging Passend Onderwijs 24 november 2021

Persco – OMT – teststraat - 2G – boosterprik - virologen – CTB
De geluiden over het toenemend aantal besmettingen zijn opnieuw niet erg
hoopgevend beste ouders, collega’s en leerlingen.
Ik vrees dat we a.s. vrijdag bij de volgende persconferentie vervelend nieuws gaan
horen. Zodra we meer weten gaan we het beleid aanpassen en vragen wij een
ieder om wijs om te gaan met de adviezen van de overheid:
-

Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD, ook als je geprikt bent.
Ben je positief getest en heb je dus corona? Blijf dan thuis en uit de buurt
van anderen.
Houd anderhalve meter afstand tot anderen, dat is veiliger.
Geef andere mensen geen hand en was vaak en goed je handen.
Hoest en nies in je elleboog en zorg voor frisse lucht.

Projectweek
Technasium klas 2 naar Rotterdam
De leerlingen van AH2Tech zijn afgelopen dinsdag een dagje op
stap geweest naar havenstad Rotterdam! Over enkele weken
gaan zij aan de slag voor Damen Shipyards Gorinchem met het
ontwerpen en programmeren van autonome vaartuigen. Een
uitdagende opdracht waar vele vaardigheden aan te pas
komen.
Om de leerlingen alvast kennis te laten maken met deze
boeiende en technische wereld, hebben we in Rotterdam het
Maritiem museum bezocht. Er was tijd voor een ‘offshore
experience’ en een wandeltochtje door de Leuvehaven.
Natuurlijk mocht een mini-rondvaart over de Maas met de
supersnelle watertaxi niet ontbreken �

’s Middags hebben de leerlingen een
bustour gehad over de 2e Maasvlakte
waarbij een gids van Futureland op onze
bus gestapt is om de nodige uitleg te
geven. Hij heeft verteld over de aanleg
van de haven, de bijzondere en
belangrijke (economische) functie die de
haven van Rotterdam heeft en over de
toekomst
van
het
havenbedrijf.
Daarnaast was er veel te zien! Enorme
containerschepen met soms wel 12000
containers
die
hier
dag-in-dag-uit
geladen en gelost worden door enorme
kranen.
Het was een mooie belevenis…
Team Technasium

Basisstroom klas 1
Maandagmorgen
hebben
de leerlingen van basisstroom
klas
1
een
wiskundewandeling gemaakt
door Gorinchem.
Zij
hebben
daar
verschillende
opdrachten
gemaakt bij onder andere de
kruitmagazijnen, molen
De
Hoop, het standbeeld de
Zalmvisser en Dalempoort.
Sommige leerlingen hebben
voor het eerst hun eigen stad
op een andere manier gezien
en ontdekt.
Angélica Vermeulen, namens

ArtFactory klas 1
Speciaal voor Artfactory opende het Gorcums Museum
deze week haar deuren voor klas 1 Artfactory.
Naar aanleiding van de tentoonstelling KleurTonen is er
een experience room waar leerlingen op een gave
manier iets meer leren over de werking van kleuren. De
leerlingen kregen fotografieopdrachten: 3 binnen- en 3
buitenopdrachten.
Buiten konden ze op de markt complementaire
kleurcontrasten fotograferen. Binnen was het oefenen
met kleurfilters en met belichting en kleur: ‘Zoek een kleur
die past bij je emotie of bij de pose die je kiest’.
Er waren ook 3 decors met primaire kleuren waar
leerlingen zich letterlijk in konden verstoppen/ blenden.

Klas 1 Art Factory werkte ook aan hun 'Art-Room', een
plek waar alle producten samen komen die de
leerlingen het komend schooljaar gaan maken.
Daarnaast mocht klas 1 even komen ‘proeven’ in
onze eigen TV studio. Er werd kennis gemaakt met de
verschillende rollen, zoals regisseur, schakeltechnicus,
presentator en cameraman/-vrouw.
Geheel zelfstandig en super enthousiast namen ze
daarna maar liefst twee uitzendingen op van De
Fortes Quiz!

ArtFactory klas 2
Klas 2 deed een workshop cybercrime. Heel
leerzaam; je hebt eigenlijk niet in de gaten dat je al
heel snel strafbaar bent als je gegevens deelt.
In de nabespreking met de leerlingen hoorden we
best pittige verhalen over vrienden en familie die
slachtoffer zijn geweest van cybercrime. De politie
heeft speciaal voor het VO een game ontwikkeld die
je op je mobiele telefoon speelt. Levensecht en met
aan het slot het aantal taakstraffen voor de
gemaakte overtreding. Dat gaf verrassend veel
nieuwe inzichten. Leuk en leerzaam dus!

Pag. 2

Vervolg
ArtFactory klas 2

Naast mediawijsheid stond er
ook muziek op het programma.
En net zoals voorgaande jaren
kwamen de jongens van de DJ
producer school met al hun
apparatuur weer naar onze
school om de workshops DJ en
Beatmaking te verzorgen. Het
was een swingende bende in
beide lokalen!

Vacature docent Engels

Word jij onze nieuwe tijdelijke collega?

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Wij zoeken een docent Engels voor 0,5 fte.
Je geeft les aan de bovenbouw in havo en atheneum, uitgezonderd zijn de examenklassen.
Wij vragen
• 1e of 2e graad bevoegdheid
• Beschikbaar per direct tot aan de zomervakantie van 2022
• Beschikbaar voor 5 dagen in de week
Wij bieden
• Salaris conform de cao voor het VO
• Een open, prettige en informele sfeer in een leuk team
Reacties graag zo snel mogelijk t.a.v. M. de Boer en/of W. Langens via
mdeboer@forteslyceum.nl en/of wlangens@forteslyceum.nl

