Datum:
14 oktober 2021
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Soms zit het mee en soms zit het tegen; in dit geval zit het de sectie
Nederlands tegen en ook de twee collega’s Goversen en Zegers. Om
verschillende redenen hebben beide heren na overleg met mij besloten
om voor de herfstvakantie hun arbeidsovereenkomst te beëindigen. We
hebben inmiddels onze jonge collega Nederlands, Anmol Mand, bereid
gevonden om een deel van de lessen over te nemen. Vanaf 11
november zal zij volledig bij ons in dienst treden.

Agenda week 42

Wat blijft is een vacature voor een volledige baan Nederlands op onze school. Ik wil dan ook
via dit medium een oproep doen aan allen om deze vacature Nederlands te verspreiden.
De volledige vacature is te lezen op de pagina 3 van dit weekjournaal.
Petra Nijst, docent geschiedenis op onze school, is gevraagd om tot de zomervakantie
adjunct-directeur te zijn op basisschool Merwedeplein. Ze zal op onze school voor het vak
geschiedenis twee examenklassen naar het examen brengen en voor de overige tijd op de
basisschool werken. We hebben vandaag gesprekken met drie mogelijk kandidaten.
Inmiddels kan ik melden dat Marijn Stöver direct na de herfstvakantie zal beginnen als docent
geschiedenis op onze school.

Agenda week 43

Activiteiten dit schooljaar

Start maatwerk

Wo 27-10:
Expeditie Fortes OVO
basisscholen
Fortes leerlingen zijn vrij

Zoals jullie inmiddels weten gaan de
buitenlandse activiteiten dit schooljaar
niet door. Het zou wel mooi zijn als er
interessante
en
uitdagende
alternatieven
komen
voor
binnenlandse activiteiten. Collega’s zijn
druk doende om goede en mooie
activiteiten te bedenken. Suggesties zijn
altijd welkom.

Na de herfstvakantie begint het maatwerk weer
voor de onderbouwklassen. De bovenbouwklassen
starten na de toetsweek. Het maatwerk wordt op
een andere manier aangeboden dan men van ons
gewend is de afgelopen jaren. Komend schooljaar
zal wekelijks ingeschreven kunnen worden. De
inschrijving sluit steeds op de vrijdag voor 19:00 uur
voor de gehele week erna. Maatwerk wordt ook
ingezet om eventuele achterstanden veroorzaakt
door corona in te halen.

Do 28-10 t/m wo 3-11:
Toetsweek M4/H5/A6
Do 28-10 t/m di 2-11:
SE-dagen
M3/H4/A4T/A5

Bij onveranderd beleid van de overheid
zullen we dit jaar ook de interne
activiteiten weer organiseren:
Kerstdiner voor 1e + 2e klassen op
donderdag 23 december en
Kerstgala op vrijdag 17 december voor
derde t/m zesde klassers. Het is fijn om
na een tweetal jaren onze galajurken
en smokings weer uit de kast te halen.
Zien en gezien worden op de rode loper
😊😊

Fortes Lyceum
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Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Omdat de eerste twee jaarlagen op
donderdag de 23e tot laat doorgaan
met het diner zullen zij vrijdagochtend
24 december vrij zijn. Alle overige
leerlingen van klas 3 en hoger hebben
toetsen of les tot 11.00 uur.
Ik heb zo het vermoeden dat Sinterklaas
met zijn gekleurde Pieten ook wel weer
z’n opwachting zal maken. We gaan
het zien en beleven allemaal.

In de webvariant van SOMtoday kun je de
maatwerkuren vinden en aanklikken wel vak men
wenst te volgen.
Spelregels:
•

•
•

•
•

•

Je schrijft je in voor het maatwerk voor de
volgende week (afwezigheid wordt gemeld
bij ouder(s)/ verzorger(s)).
Je hebt je boeken en schriften altijd bij je.
Je geeft bij de bijeenkomst duidelijk aan
wat de reden van het maatwerk is.
Bijvoorbeeld moeite met spelling of een
grafiek tekenen.
Per maatwerkuur zijn er maximaal 8
leerlingen bij één docent.
Het maatwerk is niet verplicht, maar ook
niet vrijblijvend. Wanneer je je als leerling
inschrijft en vervolgens niet aanwezig bent
dan kan je uitgesloten worden.
In principe kan er voor twee vakken
ingeschreven worden.

Herhaling online lessen volgen

Herhaling quarantaineregels

De regels rond het volgen van online
lessen hebben we via Som en ook vorige
week in dit weekjournaal kenbaar
gemaakt. Omdat we gemerkt hebben
dat dit nog niet altijd goed gaat, volgen
hieronder de regels nogmaals:

Hetzelfde geldt voor de voorschriften rond isolatie.
Wanneer mag je uit quarantaine als je positief
getest bent?

Wij willen onze leerlingen die ongewild
thuis
moeten
blijven
graag
de
mogelijkheid bieden om mee te luisteren
via Teams. Dat moet natuurlijk nog een
beetje inslijpen en dat vraagt ieders
begrip. Het feit dat we van lokaal moeten
wisselen maakt het allemaal niet
gemakkelijker. Ook onze leerlingen zullen
daaraan moeten wennen; de docent
komt binnen, sluit notebook aan en pas
dan begint de les.
Afspraken voor leerlingen in quarantaine:
• Telefonisch kenbaar maken dat
er sprake is van quarantaine;
• Leerling belt de betreffende
docent aan het begin van de les
in via Teams;
• Docent zorgt ervoor dat de
leerling mee kan luisteren.

Dit hangt af van je klachten en je gezondheid.
Hieronder zien we in welke situatie we uit isolatie
mogen. De GGD bespreekt tijdens het bron- en
contactonderzoek met jou welke situatie voor jou
geldt.
-

-

Je mag uit isolatie als het minimaal 7
dagen is na het begin van de klachten én
je 24 uur geen klachten meer hebt die
passen bij corona. Als je klachten
aanhouden, mag je na 14 dagen pas uit
isolatie.
Heb je verminder afweer door ziekte of
medicijnen: dan mag je 14 dagen na het
begin van de klachten uit isolatie.

Het kan zijn dat je geen klachten had toen je
getest werd, hieronder zie je in welke stiuatie je
dan uit isolatie mag.
-

-

Als je beschermd bent tegen corona, dan
mag je na 3 dagen uit isolatie als je geen
klachten hebt.
Je bent beschermd tegen corona als je
gevaccineerd bent.

Gestructureerde schoolse vaardigheden, ofwel executieve functies
Ik wil nogmaals aandacht vragen voor het trainen van gestructureerde schoolse vaardigheden:
-

-

Nadenken voordat we iets doen
Het trainen van het werkgeheugen
Onze emoties wat beter te reguleren
Onze aandacht meer leren vast te houden
Werkzaamheden taakgericht leren oppakken
Goed aanleren van planning en prioriteiten stellen
Weer beter leren te organiseren
Hieraan gekoppeld de tijd inschatten die we nodig
hebben voor een bepaalde opdracht, het werk
verdelen en deadlines halen
Doelgericht gedrag ontwikkelen
Flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag
Soms een stapje terug doen om jezelf en de situatie
te overzien en te evalueren.

Oproep van de ouderraad
Ben je graag betrokken bij jouw kind en de activiteiten rondom
school? Heb je zin om mee te denken over verbeteringen en mee
te helpen bij nieuwe plannen, interessante vraagstukken en als
tussenpersoon voor school, ouders en de kinderen te fungeren?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres….
Wie zoeken wij?
•
•

Enthousiaste, daadkrachtige ouders (specifiek van Mavo- en HAVO- leerlingen om binnen de
ouderraad een evenwichtige verdeling te hebben in vertegenwoordiging van de onderwijssoorten)
Een secretaris voor het notuleren van de vergaderingen.

Wat wordt er van je gevraagd?
•
•
•
•
•
•

4x per jaar vergaderen op school in de avond.
Mailbox ouderraad bijhouden
Notuleren (geldt voor secretaris)
Activiteiten (mede) bedenken of (mede) uitvoeren
Schoolgids actueel houden
Vraagstukken behandelen

Lijkt het je leuk om je op een structurele manier in te zetten voor de school en de kinderen en mee te denken,
aarzel dan niet en meld je aan!
Wij wachten op jou! � Tot snel
Reacties graag via ouderraad@forteslyceum.nl

Vacature docent Nederlands
Fte:
Uren:
Bevoegdheid:
Roosterdagen:
Afdeling:
Dienstverband:
Aanvangsdatum:

0,6 – 1,0
tussen 18 en 25 lesuren
1e of 2e graad
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
onderbouw
tijdelijk, met uitzicht op vast
per direct

Wij zijn per direct op zoek naar een docent Nederlands in de onderbouw atheneum, havo
en mavo. Het gaat om een tijdelijke functie tot aan de zomervakantie 2022.
Je bent flexibel en je kan goed samenwerken in teamverband. Jongeren iets leren en ze
motiveren is een passie.
Je
brief
en
cv
ontvangen
mdeboer@forteslyceum.nl

we

graag

via

wlangens@forteslyceum.nl

of
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feest klas 1 en 2

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Afgelopen vrijdag konden we eindelijk weer een feestje vieren. Het NEON feest voor leerlingen uit klas
1 en 2.
Ruim vierhonderd leerlingen en ca. 40 docenten hadden zich in bijzondere neonoutfits uitgedost.
Leerlingen konden op de foto in de fotohoek en zich laten schminken in neonkleuren.
DJ Tim zorgde er met zijn beats voor dat het dak eraf ging.

