Datum:
19 mei 2022
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Centraal Schriftelijk Examen
We zijn halfweg het examen en qua organisatie loopt het erg goed. De
nieuwe examenomgeving in de sporthal is prettig, hoewel de
bovenruimte nog geen airco heeft. Dat zal volgend jaar zijn opgelost.
Ook hoor ik dat een enkeling nog even uit bed gebeld moest worden,
maar over het algemeen ben ik trots op onze jongeren. Gespannen
gezichten bij het betreden van de examenhal, maar ook wel
vertrouwen uitstralend en natuurlijk het vooruitzicht op de eindstreep
van de middelbare schoolperiode.
Onze examinatoren zie ik de school verlaten met stapels
nakijkwerk en daarna krijgen ze ook nog te maken met de
tweede correctie van andere scholen; check-dubbelcheck
van examenwerk op alle scholen. Het vraagt veel van ons team
dat het beste resultaat voor onze examenkandidaten eruit
willen halen. Er is weleens een felle (telefonische) discussie
tussen onze collega’s en examinatoren van andere scholen
over de tweede correctie. Ik kan iedereen verzekeren dat onze
mensen hun uiterste best doen.

Agenda week
21
Ma 23 t/m wo 25-5:
CSE 1e tijdvak
Di 24-5, 8e en 9e
uur:
Inhalen toetsen
Do 26 en vr 27-5:
Vrij (i.v.m.
hemelvaartsdag)

Complimenten ook aan alle betrokkenen bij de examens met de afdelingsleiders voorop,
maar ook de administratieve ondersteuning, surveillanten, Rick Baegen, dyslexiecoach
Henny Scheffers, collega’s van het OLC, Jan Noorlandt die zorgt voor de digitale
voorzieningen. Het risico bestaat dat ik iemand vergeet en dat zou vervelend zijn, omdat ik
erg trots ben op ons gehele team op Fortes!!

Korte week
Volgende week is het een korte schoolweek, waarin de afronding van het eerste
tijdvak van de centrale examens plaatsvindt. Omdat we maar 3 schooldagen
hebben, zal er volgende geen weekjournaal verschijnen.
Om alvast een inkijkje te geven in het digitaal weekjournaal vanaf het volgende
schooljaar, hierbij een linkje naar een uitzending van 2e klassers Art Factory ‘Fortes
to Day’:

https://youtu.be/MUgdDINrVBg

Fortes Lyceum

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

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Jongerenpodium aan de Dijk, 3 en 4 juni

En ook de voorbereidingen voor ons festival gaan gewoon door;
de brug naar de dijk ligt er inmiddels dankzij de medewerking van
leden van de avondvierdaagse, die op hun beurt weer bijstand
hebben van Van Vulpen en Stigter Staal. Ongelofelijk wat we met
z’n allen voor elkaar krijgen om Gorinchem een mooi
festivalweekend te bezorgen. Een jongerenpodium voor en door
jongeren.

Voor Festivalzaterdag 4 juni zoeken we nog leerlingen én ouders!
Kom je helpen bij:
- het ontvangen van publiek en/of artiesten of
- filmpjes in de mini-bioscoop aanzetten of
- de backstage ruimte beheren (zorgen dat er voldoende water en fruit voor de artiesten is) of
- op zondag mee helpen opruimen (ouders… 😉😉)
Wat krijg je:
- een supercool festival T-shirt
- consumptiebonnen om wat te drinken
- superveel gezelligheid
- als je de hele dag helpt ook nog wat te eten
Interesse, stuur dan een mailtje naar avesch@forteslyceum.nl
Geef dan ook aan welke tijden je beschikbaar bent:
Shift 1: 14:00 - 17:00
Shift 2: 17:00 - 20:00
Groetjes, het Festivalteam

De programmering is dit jaar ook geweldig, net als de
attracties. Vóór het hemelvaartweekend treden we met
het programma en de indeling van het festival naar
buiten.
De Gorcumse literatuurprijs
staat
met
workshops
speedwriting Water, vriend of
vijand? door Esmay Usmany op
het Fortesfestival.

Een voorproefje:

Esmay Zingt.
Speelt.
Schrijft.
Maakt. Esmay
is
vaste woordkunstenares
op
NPO radio 1. Grote & kleine
verhalen.
Woordkunstenaar
en
theatermaker
Esmay
geeft
speedworkshops op het Fortes
festival!

Grijp je kans, doe mee en ding mee naar de prijzen van de Gorcumse literatuurprijs!
Zaterdag 4 juni zijn er drie speeds van 20 minuten: om 15.00 uur, om 16.00 uur en om
17.00 uur.
Geef je gauw op, vol is vol. Mail je naam, leeftijd, school en welk tijdsblok je wil naar
schrijf@gorcumseliteratuurprijs.nl
Maak kans op € 100,- én op een plek in het Waterboek! Zoals in het Hugo de
Grootboek ‘Wat laat je na, hoe wil je herinnerd worden?’. Je krijgt dit boek aan het
eind van de workshop.
Stuur je gedicht of shortstory aan het eind van de workshop in!
INZENDEN op je mobiel
Ga
naar
inzenden
op
de
https://www.gorcumseliteratuurprijs.nl/ikdoemee/
Vul alle velden in
Load je inzending of foto van je inzending up
Verzend
Succes!

website

van

GLP

Cambridge Certificates
On a cold day in December, Fast Lane 5 travelled to Utrecht to test their English skills. The
students were filled with nervous energy, but eager to show all they had learned over the
years.
After a very long wait, they finally received their C1 Advanced (formally known as CAE)
certificates this week. We couldn’t be prouder of them, and of course we went out to
celebrate with some ice cream.
Congratulations all!
Eegje van Venrooij, docent Engels

Onderwijs in de toekomst?
Zouden er dan, als oplossing voor het lerarentekort, toch
echt Robots voor de klas komen staan? Of, zoals de
leerlingen van de Plusklas een middagje konden ervaren,
geven leerlingen elkaar dan gewoon les?
Het was in ieder geval een welkome vorm van
‘werkdrukverlichting’ voor mij als docent. Ik kreeg namelijk
het zelfgemaakte kant-en-klare lespakket ‘Robo Promo’
aangereikt van 4 leerlingen uit A5tech, om samen met
‘Dash en mBot’ een innovatieve les te kunnen geven. Het
was voor hen een O&O-opdracht (Technasium-vak
Onderzoeken & Ontwerpen) om dit te maken en mijn
Plusklas was toevallig net bezig met het onderwerp
automatiseren; zo was het een leerzame én leuke les voor
iedereen!
De opdrachten en spelletjes waren namelijk een groot
succes; het programmeren van een route of gesprek, een
doolhof ontwerpen en rekenen… er kwam van alles voorbij
om kennis te maken met hoe een robot kan reageren op
zijn omgeving, doormiddel van sensoren en hoe je dit als
mens van te voren moet programmeren om te
automatiseren.
Wat mij betreft voor herhaling vatbaar; levensecht leren én
leren van elkaar, hét onderwijs van de toekomst!
C.E. Jansen, docent Plusklas en Technasium (Product &
Coach)
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