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Van de directeur
Examens
Veel van onze examenkandidaten hebben ervoor gekozen om in het
eerste tijdvak hun examen te maken en dat is heel verstandig. De
resultaten stemmen ons positief en we verwachten een mooi
eindresultaat.
Er zijn dit jaar drie tijdvakken voor de centrale examens, maar nu al na
het eerste tijdvak zien we een flink aantal examenkandidaten dat
geslaagd is. Van harte gefeliciteerd!

Agenda week 24
Ma 13 - vr 17-6 (duurt
t/m vr 24-6):
Centraal Schriftelijk
Examen 2e tijdvak
Di 14-6, 8e en 9e uur:
Inhalen toetsen
Do 16 - vr 17-6 (duurt
t/m wo 22-6):
Toetsweek

-

Mavo 89%
Havo 92%
Tech 83%
Ath
80%

Na uren zwoegen, te zien aan de co2 meter die
flink opliep, was de examencommissie om 13.00u
klaar. Vervolgens zijn eerst de leerlingen gebeld
die het niet gehaald hebben in de eerste ronde.
Op school hebben zij gesprekken gevoerd met
docenten zodat ze zich kunnen voorbereiden op
het tweede tijdvak.

Om 16.15u kwamen de geslaagde
jongeren naar school waar het
schoolplein feestelijk was ingericht door
onze conciërges en verschillende
collega’s klaar stonden om wat lekkers in
te schenken. Het was gistermiddag dus
al een mooi feestje.
Alle leerlingen die zich opmaken voor het
tweede en derde tijdvak, nog heel even
doorzetten, jullie zijn er bijna.
Heel veel succes!

Fortes Lyceum

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

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Fortes Festival
Afgelopen vrijdag en zaterdag nog zo’n mooi feest maar dan als gemeenschap Gorinchem met veel
geweldige en opvallende optredens, diverse activiteiten en gezellige chillplekken.
Wat was het een schitterend spektakel: “REWIND ~ HIT ~ PLAY”.
Mede dankzij de financiële steun van sponsoren en support van vele vrijwilligers. Vrijwilligers zoals de mensen
van de avondvierdaagse die binnenkort de start en finish op ons sportveld organiseren. Verderop meer
hierover.
We
hebben
twee
fantastische
festivaldagen achter de rug. Het festival
voor en door jongeren is nog steeds gratis
toegankelijk en is bezocht door duizenden
mensen uit de gemeenschap Gorinchem.
De aftermovie komt snel naar ons toe……
Dank aan de artiesten. Onder andere door
de fantastische optredens van jullie - en de
weergoden die ons goedgezind waren hebben we twee top festivaldagen achter
de rug. Heel erg dank daarvoor!
We hopen dat het Fortes Festival,
jongerenpodium aan de dijk, jou een
podium heeft kunnen geven om jouw
talent
te
laten
zien.
Veel succes met de voortzetting van je
carrière of je opleiding en daarmee je
talenten
culturele
ontwikkeling!
De data voor editie 2023 zijn al bekend:
vrijdag 2 en zaterdag 3 juni! Houd de socials
en je mail in de gaten als jij je voor volgend
jaar wil aanmelden of iemand wil tippen
voor aanmelding!

Sport/turnhal officieel
geopend
Vrijdagavond 3 juni is door
turnvereniging OKK in afstemming met
ons, de officiële opening gevierd van
de sport-/turnhal. De jeugd gaf daarbij
een spectaculaire turndemonstratie.
Na wat toespraken en overhandiging
van bloemen werd er nog een mooie
foto gemaakt van betrokkenen; B&W,
bestuur OKK en stichting OVO.

Optreden Havo 3 voor Jenaplanschool
We houden allemaal van een feestje…Kerstmis, Sinterklaas,
carnaval of een knallend verjaardagsfeestje. Dus vierden we
woensdag een feestje met de kleuters van de Jenaplanschool.
Ze kwamen meefeesten met de dramaleerlingen van Havo 3 die
voor hen een paar spannende verhalen speelden.
Er werd gedanst, gezongen, er werden cadeautjes uitgepakt. En
er werd natuurlijk afgesloten met iets lekkers.
Rita von Hebel,
namens de sectie Drama

Uitstapje naar Aachen
Corona heeft zich verstopt, dus werd het weer eens hoog tijd voor een uitstapje!
In de laatste projectweel van dit schooljaar zijn alle derde klassen een dagje naar het mooie Aachen in de
deelstaat Nordrhein-Westfalen geweest.
Na de busreis gingen de leerlingen de stad Aachen ontdekken middels een stadsrally. Ze gingen op zoek naar
de belangrijkste bezienswaardigheden, zoals de Elisenbrunnen, Achener Dom en het Grashaus.
Natuurlijk was er ook genoeg tijd om typische Duitse gerechten te eten, met een step van de Zara naar de H&M
te rijden en een ijsje te eten.
Het was een heerlijke dag met een beetje regen, maar een hoop plezier.
Cindy Slinger
namens de sectie Duits

Wetenschapsweek
Tijdens de laatste projectweek kregen leerlingen van Atheneum 4 de mogelijkheid om zich te verdiepen in de
echte Wetenschap. Door de bestaande onderzoeken te analyseren konden ze kennis maken met diverse
thema’s, onderzoeksmethoden, het verzamelen van informatie e.d.
In het algemeen waren sommige leerlingen verrast door de complicatie en diepgang van de onderzoeken, de
hoeveelheid bronnen die waren gebruikt, die lang niet allemaal in het Nederlands waren! Sommigen vonden
dat het juist groter uitgepakt kon worden dan alleen een stad of een gemeente en dat niet alle data voor het
onderzoek primair was maar uit de andere onderzoeken kwam.
Hieronder een paar resultaten uit de gepresenteerde onderzoeken:
Alcoholgebruik onder jongeren:
- Er wordt op jonge leeftijd gebruik gemaakt van alcohol terwijl dit niet gebruikelijk hoort te zijn.
- Je kan makkelijk alcohol krijgen in de horeca als jongere wat niet het geval hoort te zijn, dat de regel van
geen alcohol onder 18 niet geholpen heeft.
- 83% van de jongeren onder 15 heeft al eens gedronken.
- Dat ouders een heel positieve (onbewuste) invloed kunnen hebben op het drinken van alcohol door
jongeren.
- Alcoholgebruik van jongeren steeds eerder wordt, gemiddelde leeftijd al vanaf 13 jaar.
Roken en erfelijkheid
- Dat bijna de helft van de jongeren die opgroeien tussen ouders die roken, zelf ook beginnen met roken.
- Dat alcohol en koffie een relatie hadden met het rookgedrag
- Dat tabaksconsumptie vaak samen gaat met een andere verslaving, dat de erfelijk factor van alcohol
verslaving veel lager ligt dan dat van roken.
Effecten van sport en bewegen op basisscholen
- Sporten heeft minder effect dan gedacht.
Crimineel gedrag van de kinderen van beroepscriminelen
- Er waren vaker jongens die het criminele pad van hun vader achterna gingen dan meisjes.
- Kinderen van criminelen worden vaak zelf ook crimineel .
- Meisjes krijgen vaker eetstoornissen dan dat ze het criminele pad gaan bewandelen.
- De afwezigheid van de vader diende als beschermende factor i.p.v. motivatie.
- De jeugdzorg werkt bij meisjes wel en bij jongens niet.
- De moeders hebben een grote invloed op de kinderen.
- Ik dacht dat drugshandel een grote factor zou zijn voor ABC’ers maar het was eerder witwassen en
geweld.
Hoorrecht in de civiele jeugdrecht
- Dat de leeftijdsgrens voor hoorrecht niet een strikte grens is.
- Dat er bij het maken van de leeftijdsgrens niet naar pedagogische wetenschappen is ‘geluisterd.'
- Dat bekwaamheid vaak word misbruikt om de minderjarige bepaalde rechten te ontzeggen
- Dat kinderen überhaupt onder 12 geen hoorrecht hadden,
- Dat een rechter het hoorrecht van iemand zonder verklaring of motief kan afwijzen.
- Kinderen hebben volgens specialisten geen recht om direct de rechter aan te spreken.
- Dat ondanks dat het hoorrecht een leeftijdsgrens van 12 heeft kinderen onder die leeftijd ook hun zegje
mogen doen als de situatie daartoe vraagt.
Criminaliteit en etniciteit
- Vrouwen beginnen hun criminele carrière gemiddeld iets later dan mannen.
- Vaak komt crimineel gedrag ook door vrienden om je heen en de omgeving.
- Dat crimineel gedrag bij jongens vaker voorkomt dan bij meisjes.
- Dat allochtonenafkomst wel effect heeft op crimineel gedrag.
- Dat het percentage van allochtone criminelen hoger ligt dan bij autochtonen.
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Schoolmotivatie en mindfulness tijdens Corona tijd bij leerlingen
- Ik had er nooit bij stil gestaan dat alle mensen een verschillende motivatiestrategie hebben om hun doelen
te bereiken.
- Dat mensen het zo moeilijk vinden om motivatie te vinden .
- Dat een virus (COVID-19) zoveel effect kan hebben op iemand zijn motivatie.
- Dat oudere kinderen juist minder motivatie hadden.
Therapie voor de emotieregulatie voor kinderen met gedragsproblemen
- Niet gedacht dat de invloed van therapie negatief kan zijn voor jongeren met gedragsproblemen.
- Dat er enorme invloed vanuit ouders en opvoeding op de uiting van emoties bij kinderen is.
- Dat je alleen door de opvoeding gedragsproblemen kan krijgen.
- Dat de moeders toch veel meer werk doen voor de opvoeding.
- Dat ouders vaak niet goed zijn opgeleid tot het opvoeden van kinderen.
Tweetaligheid en Alzheimer
- Dat je door meer talen spreken een lagere diagnosis kan krijgen op dementie.
Als je meerdere talen spreekt, het langer duurt voordat dementie geconstateerd word. Dat
meertaligheid zoveel invloed kan hebben op het tijdstip van de diagnose van alzheimer.
- Dat hoe meer talen er gesproken worden, hoe later de diagnose lijkt te komen.
- Dat de taal die gesproken wordt, invloed lijkt te hebben op het tijdstip van de diagnose.
- Dat eentalige migranten tot 9 jaar eerder gediagnosticeerd kunnen worden met alzheimer.
Coördinator Wetenschapsweek,
Arina Muller

Oproep van de Avondvierdaagse
Wij zoeken vrijwilligers die graag willen worden opgeleid tot
(assistent) verkeersregelaars tijdens de Avondvierdaagse.
Heb jij ook altijd met veel plezier meegelopen met de
avondvierdaagse? Zijn je kinderen te groot, of kan je niemand
zover krijgen om mee te doen? Als verkeersregelaar geniet je
van het evenement, zie je de meeste wandelaars en help je ze
veilig oversteken tijdens de avondvierdaagse.
Interesse? Meld je aan via avdgorinchem.nl

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Wat is jouw taak?
Met 1 of meerdere verkeersregelaars tijdens de Avondvierdaagse zorg dragen voor het veilig laten
oversteken van de wandelaars op drukke verkeerslocaties in Gorinchem e.o.
Wat vragen wij?
- Leeftijd minimaal 16 jaar (tot 18 jaar een assistent)
- Vanaf 18 jaar heeft de voorkeur in het bezit van een rijbewijs (vanaf scooter)
- Minimaal 1 of meer avonden beschikbaar tussen 17.45-21.45u tijdens de Avondvierdaagse.
- Bereidheid om eventueel een praktijktoets te doen.
Wat krijg jij?
Een gezellige week met een leuke ploeg mensen om je heen! Tijdens de Avondvierdaagse krijg je natuurlijk
allerlei extraatjes van ons en aan het eind van de week zorgen we voor iets bijzonders om de week goed af
te sluiten. Maar het allerbelangrijkste zijn de blije wandelaars wanneer we met zijn allen een mooi evenement
hebben neer kunnen zetten!
Jij helpt ons toch ook?

