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Van de directeur
Coronatesten vragen veel tijd en begrip

Agenda week 38

Collega’s die vanwege klachten of anderszins thuisblijven en zich
willen laten testen, hebben vaak moeite om dit snel laten plaatsvinden
en dan ook nog vaak in een andere stad. De vertraging in testsnelheid
leidt tot frustratie bij onze collega’s. Soms vallen lessen daardoor voor
meerdere dagen uit. Gelukkig is vooralsnog niemand binnen onze
school positief getest.

Duidelijke afspraken om besmetting te voorkomen
Ma 14 t/m do 17-9:
Introductieweek
brugklassen
Ma 14 t/m vr 18-9:
Herkansingen
M4/H5/A6
Ma 14 t/m do 17-9:
Wetenschapsweek
A4-A5
Ma 14 t/m wo 16-9:
AH4 tech Kanoa

-

-

-

Wo 16-9:
Talentenstromen klas 4

-

Do 17-9:
Talentenstromen klas 2

-

Overige activiteiten
en persoonlijke
roosters:
Zie SOM

Leerlingen en collega’s die klachten hebben blijven thuis en laten zich testen.
Leerlingen en collega’s met bewezen COVID-19 maar nog zonder klachten, blijven
3 dagen in thuisisolatie. Als de laatste 24 uur geen klachten optreden dan mogen
ze uit isolatie.
Leerlingen en collega’s met een huisgenoot die bewezen COVID-19 besmetting
heeft, komen niet naar school en blijven 10 dagen in thuisisolatie.
Iedereen werkt na lestijd zoveel mogelijk thuis.
Fysieke bijeenkomsten zoals ouderavonden vinden zo min mogelijk op school plaats
en we maken zoveel mogelijk gebruik van de digitale mogelijkheden.
Ouderavonden e.d. zullen tot de kerstvakantie niet fysiek op school plaatsvinden.
Afdelingsleiders zijn voor hun afdeling het corona-aanspreekpunt.
BHV en EHBO is geïnformeerd en zal alert zijn op de richtlijnen.
Er is vanaf maandag op alle dagen weer een schoonmaker die toiletten,
trapleuningen, deurkrukken etc. zal reinigen.
Het schoolgebouw wordt gekeurd op ventilatiemogelijkheden (facilitair
medewerker stafbureau).
Liftgebruik wordt afgeraden, maximaal 1 persoon tegelijkertijd in de lift.
Contactonderzoek bij besmetting gaat over mensen met wie jij:

o
o
o

Langer dan 15 minuten samen bent geweest;
Contact had op minder dan 1,5 meter;
Vanaf 2 dagen voordat de klachten begonnen tot het moment dat jij thuis
bleef.

Leerlingen in thuisisolatie
Alle leerlingen vragen een klasgenoot om leerling-buddy te zijn,
zodat een leerling die in thuisisolatie moet, de online de lessen kan
volgen via de telefoon of iPad van zijn/haar buddy.
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Mondkapjes zijn niet verplicht en niet verboden, de anderhalve
meter afstand tot volwassen is wel verplicht. We hebben in het
gebouw alle voorzieningen getroffen om het risico zo veel mogelijk
te verkleinen. Leerlingen willen we wel graag stimuleren om in
pauzes en tussenuren veel naar buiten te gaan.

Projectweek
Ondanks Corona zullen we een rijke projectweek organiseren volgende week. Zoals ongetwijfeld bekend is,
gaat het brugklaskamp-oude-stijl niet door. We hebben daarom een alternatief programma bedacht dat
vooral op school zal plaatsvinden van maandag t/m woensdag. Op donderdag gaan we naar de Efteling
en op vrijdag zijn de leerlingen vrij.
Daarnaast hebben we de wetenschapsweek en het zogenaamde Tech-kamp.
Hieronder is hier meer over te lezen. Ik wens alle leerlingen die hieraan deelnemen veel plezier.

Introductiedagen brugklassen
Komende
week
vinden
brugklasintroductiedagen plaats.

de

Alle brugklassen volgen een programma om
elkaar beter te leren kennen, om te leren
samenwerken en vooral om veel plezier met
elkaar te beleven. Daarnaast overnachten we
één nachtje op de ‘Fortes Camping’. Ten slotte
gaan we met alle eerstejaars leerlingen op
donderdag naar de Efteling.
We gaan er, samen met de mentoren van klas 1,
een mooie introductieweek van maken.
Ron van Duffelen
Afdelingsleider brugklassen

Wat:
Technasiumkamp
Wanneer: Ma 14 t/m wo 16 sept.
Wie:
AH4Tech + coaches
Dit jaar organiseert het Fortes Lyceum voor de vierde
keer een eigen Technasiumkamp. Gelukkig kunnen
we nu, met enkele aanpassingen, wel met elkaar op
kamp.
Het Technasiumkamp zien we als start van de
pilotgroep AH4Tech. Veel leerlingen kennen elkaar al
van voorgaande jaren, maar vanaf nu zullen ze
intensief met elkaar optrekken. Natuurlijk gaan ook de
vier coaches mee op kamp, zodat ook zij de
leerlingen goed leren kennen. Al met al een mooie
basis om het schooljaar mee in te luiden.
Ons doel met dit kamp is om als groep de
aangeleerde vaardigheden en inzichten bij O&O in
te zetten en een fantastische tijd met elkaar te
beleven. Wij hopen dat we hiervoor een leuk en
veelzijdig programma hebben opgezet, op een
mooie locatie met veel mogelijkheden.
Jimmy van Regenmortel
Afdelingsleider Technasium
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Introductiemiddag havo 4
Havo4: Veel nieuwe gezichten in de klas en voor de klas,
nieuwe vakken, andere methodes …
Tijd om eens nader kennis te maken met elkaar en het
werken en leren in de bovenbouw.
Zodoende zijn onze leerlingen van havo 4 vorige week
dinsdagmiddag het schooljaar al gestart met een
introductiemiddag.
Door middel van diverse opdrachten maakten de
leerlingen kennis met hun klas- en leerjaargenoten.
Vervolgens was er ruimte om onder begeleiding van de
mentor ambities, verwachtingen, maar ook zorgen te
delen. Een heerlijke barbecue (in het zonnetje), samen
met het docententeam, zorgde voor een mooie
afsluiter. Een mooie start voor havo 4!
Rianne Viveen
Afdelingsleider havo

Personeel
Vervanging wiskunde
Zoals vorige week te lezen viel, heeft André Kuppens wegens de
Corona-omstandigheden besloten om zijn carrière onmiddellijk te
beëindigen.
De vacature wiskunde die door dit vertrek ontstond, wordt sinds
afgelopen dinsdag vervuld door Rik Stokking; ons allen nog bekend
van vorig schooljaar.

Nieuwe docenten

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Mijn naam is Antoine Verhoeven. Ik woon in Nijmegen. Ik ben 20 jaar werkzaam
als docent aardrijkskunde/informatica in het voorgezet onderwijs. Daarnaast
ben ik in het bedrijfsleven werkzaam geweest als milieuadviseur en ICT-docent.
Verder ben ik zzp'er in de ICT. Onlangs heb ik mijn masteropleiding
aardrijkskunde (MEd) afgerond. Ik heb er erg veel zin om met mijn kennis en
ervaring op het gebied van het onderwijs en ICT een bijdrage te leveren aan
het vergroten van het geografisch bewustzijn bij leerlingen.

Ik ben Robert Zoutendijk, 22 jaar en ik woon in Sliedrecht. Na econometrie te
hebben gestudeerd, ben ik afgelopen jaar overgestapt naar het onderwijs om
wiskunde te gaan geven. Dit jaar ga ik hier op het Fortes lyceum aan de slag
in de onderbouw. De eerste week is goed bevallen en ik kijk er naar uit om
verder met mijn klassen aan de slag te gaan.
Verder hou ik er erg van om in mijn vrije tijd te sporten en bewegen. Ik volleybal
een paar keer in de week in Hardinxveld. Daarnaast ben ik ook als trainer en
coach betrokken bij de vereniging.

