Datum:
14 januari 2021
Jaargang: 2020-2021

Van de directeur
Open Dag vrijdag 22 januari
Onze open dag zal online plaatsvinden en u/je kunt deelnemen
via de link die we op onze website, Instagrams en facebook zullen
bekendmaken.

Agenda week 3
Ma 18 t/m vr 22-1:
Lessen online en fysiek
volgens rooster.

Het wordt een interactief gebeuren, waarbij onze docenten een
leuk openingsfilmpje hebben en vervolgens online zijn voor allerlei
vragen.
Vrijdag 22 januari van 16.00 tot 21.00 uur. Zeg het voort….!

Zowel de receptie als
de schoolleiding zijn
bereikbaar
tijdens
schooltijden.
Het OLC is dagelijks
geopend van 8.30 –
12.45
uur
voor
leerlingen
die
op
school fysiek lessen
volgen.

Omdat alles anders is dan anders, zou ik
iedereen
willen
vragen
deze
aankondiging via socials en persoonlijke
internet-mogelijkheden te verspreiden.

Vr 22-1:
Open Dag

Kinderen en hun ouders zullen niet
teleurgesteld worden en krijgen alle
mogelijkheden om ons Fortes Lyceum te
beleven in de online situatie.

We zijn vrijdag vanaf 16.00 uur online en
iedereen kan vragen stellen, filmpjes
bekijken of doorklikken naar een
onderdeel dat ook op de website te
vinden is.

Van 16.00 - 21.00 uur
De lessen vervallen
vrijdag vanaf 12.00 uur

Nieuwe coronamaatregelen
Opnieuw moeten we acuut reageren op overheidsmaatregelen. Na de persconferentie
lezen we in de toelichting: “De regel van 1,5 meter op middelbare scholen gaat zo snel
als mogelijk in”.
Dat betekent voor onze school dat we deze week nog nodig hebben om e.e.a. goed te
organiseren en dat we in de lopende week doorgaan zoals afgesproken. Vanaf
aanstaande maandag starten we dan in een 1,5 meter school.

Van overweging tot besluit
We hebben vanochtend in goed overleg met de MR een definitief besluit genomen op
basis van de hieronder genoemde redenering. We begrijpen dat er vele argumenten voor
en tegen zijn, maar iemand moet nu eenmaal de knoop doorhakken.

Fortes Lyceum
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Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Ervan uitgaande dat in de week van 9 februari de mogelijkheid bestaat dat alle leerlingen
weer fysiek naar een 1,5 meterschool mogen komen, kiezen we ervoor om vanaf
maandag 18 januari al te beginnen met dit model. Stamgroepen (vooralsnog alleen
examenklassen) worden in tweeën gedeeld waarbij de eerste groep de ene dag en de
andere groep de volgende dag fysiek op school is. Omdat een werkweek oneven is,
kunnen we dus een carrousel-model inzetten waarbij een leerling steeds één dag
thuiswerkt en online de lessen volgt en de volgende dag fysiek op school is.

Vervolg ‘Van overweging tot besluit’
Het zou soms bij grote keuzevakken wat lastig kunnen uitvallen qua aantallen. We willen dat al doende oplossen.
Met dit model kiezen we ervoor om een ‘naar-school-gaan-ritme’ te behouden voor onze kinderen/jongeren
binnen onze organisatorische mogelijkheden. Daarnaast willen we onze leerlingen niet vragen om vijf dagen
aaneengesloten al hun lessen online te volgen. Splitsing van de stamgroepen volgt via de afdelingsleider.

Anderhalve-meter-school
Formeel gaan we toestaan dat leerlingen (de helft die op school is) zich tegelijkertijd verplaatsen door de school,
maar wel op 1,5 meter en met mondkapje op. Pauzeren en consumeren is toegestaan in de centrale hal op
diezelfde afstand. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen van de catering, wordt het
mondkapje gedragen.
Twee trappen zullen gebruikt worden voor verplaatsing naar boven en twee voor verplaatsing naar beneden.
Dit wordt aangegeven.

Concreet tot 9 februari
Mavo 4
•
•
•

Deze week zoveel mogelijk op 1,5m afstand, maar wel fysiek lessen volgen op school;
Vanaf maandag 18 januari komt de ene helft van de klas naar school en de andere helft blijft thuis en
volgt de lessen online  dag op (fysiek op school) dag af (thuiswerken);
Herkansingstoets periode 1 optioneel en in eigen beheer.

Havo 5
•
•
•

Tot en met dinsdag 19 januari gaan de inhaaltoetsen op school gewoon door, zijn al kleine groepen;
Vanaf woensdag 20 januari komt de ene helft van de klas naar school en de andere helft blijft thuis en
volgt de lessen online  dag op (fysiek op school) dag af (thuiswerken);
Herkansingstoets periode 1 optioneel en in eigen beheer.

Atheneum 6
•
•
•

Tot dinsdag 19 januari gaan de inhaaltoetsen op school gewoon door, zijn al kleine groepen;
Vanaf woensdag 20 januari komt de ene helft van de klas naar school en de andere helft blijft thuis en
volgt de lessen online  dag op (fysiek op school) dag af (thuiswerken);
Herkansingstoets periode 1 optioneel en in eigen beheer.

Wij hopen dat dit besluit het meest recht doet aan de gezamenlijke belangen van alle leerlingen,
ouders/verzorgers en collega’s.

Coronastatus op het Fortes
Elke maandag brengen we binnen onze stichting in beeld hoe het coronavirus zich binnen onze school
ontwikkelt. Voorlopig zien we nog een positief beeld als we dit afzetten tegen de landelijke ontwikkeling.
2-11

9-11

16-11

23-11

30-11

7-12

14-12

4-1

11-1

Aantal afwezige docenten

1

2

1

5

6

5

2

0

2

Aantal positief geteste
personeelsleden

1

0

0

2

1

3

2

0

1

Aantal afwezige leerlingen

37

27

38

68

116

103

102

4

9

Aantal positief geteste leerlingen

3

0

1

1

15

23

33

0

1

Pag. 2

Voortgang sloopwerkzaamheden
De losstaande gymzaal is verdwenen en wat rest is nu
een leeg stukje terrein waar binnenkort voorzieningen
getroffen worden om vervolgwerkzaamheden in gang
te zetten.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Het heien begint vanaf 25 januari en zal ruim een week
duren. Veel van de bouwactiviteiten vinden plaats
tijdens schooltijd omdat we proberen voor het nieuwe
schooljaar klaar te zijn.

