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Van de directeur
Het is een hele onrustige en onzekere periode waarin we zitten.
Maatregelen en reacties daarop blijven elkaar in hoog tempo
opvolgen en dat maakt vele leerlingen en ouders onrustig.
Die onrust wil ik graag wegnemen door nu al te zeggen dat er geen
negatieve schooleffecten zullen zijn door deze crisis. Het belangrijkste
is dat onze leerlingen blijven leren en zich blijven ontwikkelen.

Agenda week 14

Iedereen die goed blijft leren en zich blijft ontwikkelen gaat weinig problemen ervaren
bij de overgang.

School gesloten
Er is onduidelijkheid ontstaan over de sluiting van het schoolgebouw tot 4 mei. Ook die
onduidelijkheid wil ik hierbij wegnemen:
1.
2.
3.

Er zijn geen reguliere lessen tot de meivakantie, alleen ‘onderwijs op afstand’.
Hopelijk mogen herkansingen voor examenkandidaten tussen 6 en 17 april
plaatsvinden.
Dinsdag a.s. zal minister Slob hierover uitsluitsel geven.

Schoolexamens
Hieronder een overzicht van het ministerie over examens. De schoolexamens gaan door
met een belangrijke aanvulling; scholen kunnen zelf kiezen voor een passende manier
van afname van de schoolexamens. In de twee weken voor de meivakantie proberen
we dit af te ronden als daar dinsdag groen licht voor komt. Zo niet, dan zal ik jullie snel
weer berichten.

Fortes Lyceum

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

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Buitenschoolse activiteiten geschrapt
Voor dit schooljaar worden alle buitenschoolse activiteiten gecanceld. De geplande activiteiten
binnenschools of op ons schoolterrein laten we voorlopig nog even staan, maar alle activiteiten
ergens in Nederland of in het buitenland gaan niet door.
Mocht het zo zijn dat we dit schooljaar toch fysiek op school mogen afsluiten dan zullen we daar
een mooi ‘feest’ van maken.

Telefonisch voortgangsgesprek i.p.v. ouderavonden (10 minutengesprekken)
Het is voorlopig niet mogelijk om
oudergesprekken
of
mentorgesprekken te voeren op
school. Daarom hebben we
besloten om deze gesprekken te
combineren
met
een
voortgangsgesprek per telefoon.
Mentoren gaan al hun mentorleerlingen bellen om te praten
over welbevinden, online leren
enzovoorts.

Fortes Festival wordt verschoven
Beste festival-vrienden,
Vanwege de nieuwe afgekondigde maatregelen, waaronder het verbod op evenementen tot 1 juni,
komt er voorlopig een einde aan het theater- en festivalseizoen. Grote evenementen als Paaspop en het
Mahler Festival zijn voor het eerst in bijna 40 jaar afgelast. Het Fortes Festival, met slechts vier jaar
geschiedenis, zal dit jaar haar lustrum niet vieren en zich neerleggen bij het gegeven dat het
festivalseizoen een jaartje overslaat.
Wij hebben gisterenavond, in navolging van alle
andere festivals, definitief besloten dat ons
‘Jongerenpodium aan de Dijk’ dit jaar niet
doorgaat. Uiteraard hadden we enorm veel zin
om ons vijfjarig jubileum te vieren, maar
logischerwijs liggen de prioriteiten voor alle
betrokkenen nu elders. Gezondheid en veiligheid
voorop.
In 2021 zijn we terug! Markeer 11 en 12 juni 2021
maar vast in de agenda. Laten we volgend jaar
met elkaar een spetterende jubileumeditie
neerzetten.
Voor nu wensen we jullie veel wijsheid en sterkte
toe in deze bijzondere tijd.
Een warme groet,
Team Fortes Festival
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StayAtHome Beeldende Vorming (en Product voor de Technasium klassen)
gaat als een speer. De meeste leerlingen gaan meteen enthousiast en erg goed aan de slag! Misschien
ook omdat ze ook zulke 'gezonde' opdrachten krijgen? Zie hieronder een greep uit de eerste resultaten
van het observeren en tekenen van eigen- en slagschaduw door de brugklassen. Om op te vreten toch?
Ik zal nog meer overzichtjes van verschillende opdrachten sturen voor volgende weekjournalen. Leerlingen
ontdekken en gebruiken hun talenten erg goed met onderwijs op afstand!
Go Fortessssss!
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