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Van de directeur
Dutch Design Week
Zondag 17 oktober was ik in Eindhoven voor de Dutch Designweek. Als
eerste stop hebben we gekozen voor TU/e vanwege het programma
Heroes like you & Drivers of Change. Onze zoon Tijn studeert Sustainable
Innovation aan de TU in Eindhoven en is lid van Team Solid.

Agenda week 44
Ma 1 t/m wo 3-11:
Toetsweek M4/H5/A6
Ma 1 en di 2-11:
SE-dagen
M3/H4/A4T/A5
Ma 1-11 vanaf 13.30
uur:
Fortes Expeditie
Onze leerlingen zijn
ma 1-11 vrij na het 5e
lesuur (12.45 uur).
Middagpauze voor
de onderbouw
vervalt.

We zijn gaan luisteren naar Team Solid dat werkt aan circulaire
energie. Bij de CO2-vrije verbranding van ijzerpoeder komen zeer hoge
temperaturen vrij, waar stoom en elektriciteit mee gemaakt kunnen
worden. Het ontstane roestpoeder dat overblijft, kan met wind- en
zonne-energie weer omgevormd worden tot ijzerpoeder. Dat maakt
het proces helemaal circulair!

Ongelofelijk interessant om te zien hoe diverse
teams in een jaar tijd tot prachtige resultaten
komen door gebruik te maken van eerder
vergaarde kennis door het vorige team; een
soort menselijke piramide van kennis.
Als de lecture over TU/ecomotive op het punt
van beginnen staat, stapt Luc Streithorst, een
oud-leerling van onze school, op het podium. Hij
is de woordvoerder van het team dat werkt aan
duurzame auto’s; bijvoorbeeld de auto op de
foto die door het vorige team gebouwd is. Het
team van Luc komt einde dit schooljaar met
een nieuw model, met weer innovatievere
kenmerken.

Luc Streithorst

Het jongetje in mij leeft nog voldoende om ook
maar even een foto te maken van de raceauto
van University Racing Team.

Vacature Nederlands

Fortes Lyceum

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

Enkele weken geleden schreef ik over twee docenten Nederlands die
voor de herfstvakantie afscheid van ons namen. Destijds hadden we de
lesuren voor een jonge collega al kunnen uitbreiden en inmiddels
hebben we een nieuwe docent aangenomen, die echter nog wel
gebonden is aan een opzegtermijn van 2 maanden.
Vanaf 1 januari zijn we weer op volle sterkte binnen de vakgroep
Nederlands.
Tot de kerstvakantie hebben collega’s binnen de vakgroep de krachten
gebundeld om de klassen zonder docent toch minimaal 2 lessen
Nederlands te geven, acht weken lang.

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Expeditie Fortes Lyceum
Afgelopen woensdag was er weer een echte
doedag voor 7e en 8e groepers van de basisscholen
uit de hele regio.
Ons schoolgebouw stond bol van het enthousiasme
en de spontaniteit van deze leerlingen. In twee
sessies, ‘s ochtends en ’s middags, hebben we ruim
500 leerlingen kennis laten maken met onze school.
Natuurlijk zijn de meesten ook op onze collegascholen gaan kijken, dus blijft het spannend hoe de
instroom komend jaar zal zijn.

Op de foto boven zien we een
groep leerlingen die op het
schoolplein uitleg krijgt van Ron
van Duffelen, afdelingsleider
brugklassen en verantwoordelijk
voor de warme overstap van
basisnaar
middelbaar
onderwijs.

In de centrale hal

Teambuilding leerjaar 2
In de week van 8 november starten we in klas 2 met een
aantal lessen teambuilding. Het is een kort traject
verspreid over drie weken. Met behulp van deze
teambuildinglessen staan we extra stil bij het
ondersteunen van een positieve groepsdynamiek in de
klassen.
Thema’s die behandeld zullen worden zijn: buitensluiten, keuzes maken, leiderschap en vertrouwen. Wij
willen ouders en leerlingen vragen om tijdens deze weken nog eens extra met elkaar het gesprek aan te
gaan over deze thema’s. Het zijn overigens thema’s die voor alle jaarlagen interessant zijn, vandaar dit
stukje in het weekjournaal. Ouders van leerjaar 2 zullen ook nog een persoonlijke brief krijgen over deze
teambuilding.

Fortes Academy presenteert …. Mo Hersi
Voor VWO 4, 5 en 6 is er op 8 november van 14:00 tot
16:00 uur weer een inspirerend spreker in de Waan!
Wil je dit optreden bijwonen, dan worden je lessen van
dat moment uitgeroosterd. Deze lezingen/optredens
worden mogelijk gemaakt door de Fortes Academy
van school. Onze eerste spreker van dit schooljaar is
Mo Hersi.
Mo Hersi is een comedian, schrijver en spreker die
geboren is in Dire Dawa, Ethiopië. Hij is naar Nederland
gevlucht samen met zijn ouders en drie broers toen de
burgeroorlog uitbrak. Hij spreekt over zijn eigen
ervaringen en geeft hier toch een komische draai aan
om je aan het denken te zetten. Mo Hersi’s speeches
hebben vaak een serieuze boodschap om mensen
weer met elkaar te laten verbinden en elkaar een
beetje meer te accepteren. Iets wat we best kunnen
gebruiken!
Alle leerlingen uit de VWO-bovenbouw moeten
minimaal 2 keer een Fortes Academy bijwonen. We
hopen jullie natuurlijk al bij deze eerste te zien! Er zijn
maximaal 100 plekken die gereserveerd kunnen
worden, dus wees er snel bij! Om je aan te melden
gebruik je de QR-code hiernaast of op de posters die
door de school hangen. Kom jij ook?
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Namens de Fortes Academy,
Lisa Welbie en Matiza Telak (A6b)
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