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Van de directeur
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‘Een gelukkige gemeenschap waarin de jonge burger zich kan ontplooien’, aldus de jury
na onderzoek op onze school. Wij hebben vanochtend het koffertje met het predicaat
‘Excellente School’ voor alle 3 de afdelingen in ontvangst mogen nemen.

Vr 28-1, vanaf 13.00
uur

Juist in deze moeilijke periode is dit een geweldige opsteker!
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Het is een grote eer om drie jaar lang het predicaat excellente school te mogen voeren.
Ik wil daarom mijn waardering uitspreken naar alle leerlingen en collega’s binnen onze
school. Juist in deze moeilijke tijden van de pandemie is dit een opsteker en geeft deze
waardering onze leerlingen en ons team een extra steuntje in de rug. Juist nu moeten we
met elkaar blij zijn dat we het predicaat excellent hebben gekregen; leerlingen, ouders en
collega’s hebben er hard voor gewerkt.
Dank aan allen die beschikbaar waren voor de gesprekken met de jury, in het bijzonder
de ouders. Helaas hebben we al twee schooljaren door de coronapandemie te maken
met haperingen rondom de buitenschoolse activiteiten en misschien is daarom deze
waardering een mooi cadeau voor alle betrokkenen bij het Fortes Lyceum.
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Tevens wil ik Miëlle van der Heijden, collega-directeur en haar collega’s op basisschool De Tweemaster van
harte feliciteren, omdat ook zij vandaag Excellente school geworden zijn.

Op Nederlandse scholen wordt op uiteenlopende manieren gewerkt aan goed onderwijs. Het traject
‘Excellente Scholen’ helpt bijzondere voorbeelden van het Nederlandse onderwijs voor het voetlicht te
brengen en wil daarmee bijdragen aan een onderwijscultuur waarin het vanzelfsprekend is expertise te delen
en te streven naar verbetering.
Wij binnen Fortes Lyceum hebben een eigen onderwijsprogramma ontwikkeld waarin mavo-, havo- en vwoleerlingen gedurende hun schoolcarrière gezamenlijk kunnen werken aan het ontwikkelen van hun talenten
in één van de talentstromen. Onze ambitie is gericht op de toekomst van onze leerlingen, jonge mensen in de
wereld van morgen, een wereld die door onze jongeren duurzaam en permanent zal worden veranderd.
Leerlingen worden van meet af aan in contact gebracht met de echte wereld door realistische
kenniservaringen via projecten die hen stap voor stap leiden naar jongvolwassenheid. Deze opvoedfilosofie
wordt versterkt door het accent op relaties te leggen. Wij willen onze leerlingen motiveren door mavo-, havoen vwo-leerlingen binnen de talentstromen gezamenlijk te laten werken. Zo leren leerlingen op natuurlijke wijze
met elkaars verschillen in talent om te gaan.
Eindconclusie jury Excellente Scholen
De jury heeft niet alleen de praktische toepassingen van de talentprogramma’s gezien, maar heeft ook
gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding. De jury heeft geconstateerd dat de
schoolleiding veel over laat aan de initiatieven van de verschillende groepen docenten. Zij krijgen veel
autonomie en verantwoordelijkheid. Kortom: de aanpak van deze school bestaat uit de talentstromen, maar
de onderliggende aanpak is die van een coherent krachtig pedagogisch klimaat dat gericht is op het
opvoeden van autonome, verantwoordelijke en leergierige burgers, die gelukkig worden van actief zijn, voor
zichzelf en de samenleving. Deze school neemt leerlingen vanaf de eerste dag serieus.
Webinar
Nadat we vanochtend per koerier het koffertje met het predicaat in ontvangst
hadden genomen, volgde om 11.00 uur een webinar voor alle nieuwe
Excellente Scholen (55 scholen), waarbij Dennis Wiersma, de minister van
Primair en Voortgezet Onderwijs, Alida Oppers, inspecteur-generaal van het
Onderwijs en Paul Zevenbergen, de voorzitter van de jury aanwezig waren.
Een korte impressie van dit alles kunt u zien via de volgende link:
https://youtu.be/EbcaDM1JQbc

Eerder was het ons idee om net voor de kerstvakantie het kalenderjaar op feestelijke wijze af te sluiten op
een in kerstsferen gehuld schoolplein. De regelgeving rondom corona gooide onze plannen echter in
duigen.
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Maar we hebben, nu het weer kan, opnieuw alle reden tot het vieren van een mooi feestje:
Fortes Lyceum mag zich Excellente School noemen
Excellente scholen zijn scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een
specifiek en uniek excellentieprofiel. Hiermee onderscheiden ze zich van andere scholen. Jury Excellente
Scholen geeft erkenning voor die kwaliteit en spreekt waardering uit voor de inzet en prestaties binnen de
talentprofielen van onze school.
Hier zijn wij uiteraard bijzonder trots op en natuurlijk gaan we dat vieren!
Op vrijdag 28 januari tussen 13.00u en 16.30u is ons plein ingericht in wintersferen. Er zijn kramen met lekkere
hapjes en drankjes met gezellige muziek erbij voor al onze leerlingen en personeel.

