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Van de directeur
Fortes Lyceum is blij met het predicaat ‘Excellente School’ en dat
gaan we uitbundig vieren met onze leerlingen.
Aanstaande vrijdag wordt ons schoolplein omgeturnd tot een
winterfestijn met o.a. een heuse schaatsbaan en levend tafelvoetbal.

Winters pleinfestijn
Agenda week 5
Di 1-2, 8e en 9e uur:
Inhalen toetsen
Wo 2-2, 14.30-16.30
uur:
Expeditie Fortes
Talent

Morgenmiddag, vanaf 13.00 uur, zijn alle leerlingen na afloop van hun lessen welkom
op ons winters pleinfestijn om te genieten van een schaatsbaan, levend tafelvoetbal,
spijkersslaan, live muziek, kraampjes met allerlei lekkers, zoals warme chocolademelk,
broodjes knakworst en zoete en hartige hapjes.
We maken er een mooi feest van!

Wo 2-2, 19.30 uur:
Ouderavond
profielkeuze klas 3
Do 3-2, 14.15-16.15
uur:
Proefpresentaties
profielwerkstukken
A6

Juist in deze moeilijke periode is dit een geweldige
opsteker en we zijn dan ook enorm blij met en trots
op deze erkenning.

Fortes Lyceum

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

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Een gelukkige gemeenschap
waarin de jonge burger zich
kan ontplooien, aldus de jury.

Om dit mooi succes met elkaar te delen en ook
deze saaie periode van pandemie, quarantaine en
thuiszitten te doorbreken is ons schoolplein vrijdag
een Pleinfestijn.

Felicitaties
Dat er breed met ons meegeleefd wordt, blijkt wel uit
de vele felicitaties in verschillende vormen die we
deze week ontvingen. Ouders, leerlingen, collegascholen, de gemeentelijke politiek en vele anderen
complementeren ons met dit succes en daar zijn we
uiteraard erg blij mee.

De leerlingen van de koksklas van het
Omnia College hebben zelfs een
taart gemaakt met het predicaat
Excellente school in sierlijk schrift van
chocola.
Dank jullie wel, Omnianen!
Het is voor ons een grote eer om drie jaar lang, tot de zomer van 2025, het predicaat excellente school
te mogen voeren. Ik wil daarom mijn waardering uitspreken naar alle leerlingen, collega’s en ouders
van onze school. Juist in deze moeilijke tijden van de pandemie is dit een opsteker en geeft dat 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; we hebben er met z’n allen hard voor gewerkt dus we hebben
het verdiend.
Helaas hebben we al twee schooljaren door de coronapandemie te maken met haperingen rondom
de buitenschoolse activiteiten en misschien is daarom dit winters pleinfestijn een mooi cadeau voor
leerlingen en collega’s.

Ook De Tweemaster heeft het predicaat ‘Excellente school’
Zoals ik maandag al in het extra weekjournaal
schreef, mag onze collega basisschool De
Tweemaster zich vanaf maandag ook
Excellente School noemen. Nogmaals van
harte gefeliciteerd collega’s!
Ook daarvan is een filmpje gemaakt door onze
leerlingen van Art Factory. Hieronder een korte
impressie
van
beide
scholen
https://youtu.be/SRsET1oyDqI

Een blije Miëlle vd Heijden, directeur, met
leerlingen & team

Pilot in havo 3: Kritisch op eigen handelen
Waar sta ik nu?
Wat heb ik nodig om mijn leerdoelen te bereiken?
Wat is de opbrengst van mijn aanpak tot nu toe?
Ben ik tevreden?
Door deze en andere vragen aan jezelf te stellen en jezelf dus zo nu en dan een (kritische) spiegel voor te
houden, blijf je bezig met je persoonlijke ontwikkeling. Hoe zorgen we er samen voor dat jij je verantwoordelijk
voelt voor je eigen leerproces?
Afgelopen maandag vonden de eerste voorgangsgesprekken 'nieuwe stijl' plaats. Een gesprek tussen leerling
en docent waarin reflecteren op het leerproces centraal staat. Leerlingen uit klas H3C en H3D werden
voorafgaand aan dit gesprek uitgedaagd om bewust over hun eigen rol na te denken. Het was mooi om te zien
en te horen dat leerlingen zich goed hadden voorbereid op het gesprek.

In april gaan de leerlingen opnieuw in gesprek met de docent. Dit keer schuiven ouder(s)/verzorger(s) ook aan,
zodat de leerling in een driehoeksgesprek kan vertellen welke ontwikkelingen hij of zij heeft doorgemaakt.
We zijn gestart met een pilot in twee klassen om te ontdekken of deze tussentijds georganiseerde
voortgangsgesprekken het leerproces en het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen op een
positieve manier beïnvloedt. We zien uit naar de evaluatie met de betrokken leerlingen, docenten en
ouder(s)/verzorger(s) en hopen dit model in de toekomst met meerdere klassen tot uitvoering te brengen.
Namens het havo-team,
Juliska Broekema (afdelingsleider havo 2 en 3)
Rianne Viveen (afdelingsleider havo 4 en 5)

Oproep van het Technasium aan een huisarts of sportarts
Op dinsdag 1 februari starten we in Technasium klas 1 met een nieuwe opdracht vanuit defensie.
Het is de bedoeling dat onze 1e jaars slimme toevoegingen bedenken en realiseren aan de
uniformen van militairen om lichamelijke signalen en waardes te monitoren.
In de vooropdrachten gaan de leerlingen onderzoeken welke lichamelijke signalen belangrijk
en te meten zijn en wat ‘normale’ waardes zijn. Om ze hierbij een stukje op weg te helpen,
zoeken we een ‘expert’ die een gastles op school kan verzorgen. Wij denken bijvoorbeeld aan
een huisarts of sportarts. Bent u die persoon en vindt u het leuk om onze leerlingen wat kennis bij
te brengen, mail dan naar: bstalenhoef@forteslyceum.nl
Alvast dank voor uw reacties.
Team Technasium
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Hoofdlijnen gewijzigd quarantainebeleid
•

Kinderen in het primair en voortgezet onderwijs gaan niet meer in quarantaine en hoeven geen
testen te doen als zij geen klachten hebben. Deze uitzondering geldt ook voor studenten aan
het mbo of hoger onderwijs in de leeftijd tot en met 17 jaar. Dit geldt zowel voor categorie 1(huisgenoten) als categorie 2-(overig nauwe) contacten als bij uitbraken.

•

De basisregel blijft: testen bij klachten. Met een negatieve zelftest mag de leerling naar school, maar
het dringende advies is wel om bij aanhoudende of verergerende klachten opnieuw te testen.
Wanneer een leerling niet wilt testen is de regel: bij 24 uur klachtenvrij mag de leerling weer naar
school, met maximaal 7 dagen aanhoudende klachten.

•

Voor iedereen met klachten geldt: blijf thuis en doe een (zelf)test.

•

Preventief zelftestbeleid, mondneusmaskerbeleid en andere maatregelen op scholen blijven
ongewijzigd.

•

Quarantaine die al is ingegaan, maar volgens bovenstaande regels niet meer nodig zou zijn, kan
per direct beëindigd worden.

