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Eigen sportvelden
Talent-ontwikkelprogramma’s
Kom sfeer proeven!

Wij willen graag de middelbare school zijn die

Elk talentontwikkelprogramma
is te kiezen binnen
iedere afdeling van
onze school.

bij uw kind past. In deze brochure vertellen wij
over de sfeer en inhoud van ons Fortes Lyceum.
Door een bezoek aan onze school kunt u samen

Ook vinden wij het belangrijk om jongeren be-

met uw kind bepalen of die speciale klik er is.

wust te maken van hun eigen rol in het onderwijsleerproces en ze voor te bereiden op goed

Wij werken bewust in het voort-

burgerschap,

maatschappelijke

verantwoor-

gezet onderwijs omdat we deze

delijkheid en ze een stukje wereldbesef mee te

leeftijdscategorie van twaalf tot

geven.

achttien jaar inspirerend vinden.
Onze school is klein georganiseerd met gemid-

Een school kies je niet alleen vanwege de ge-

Wilt u de sfeer proeven op onze school, loop

ren, motiveren en hun talen-

deld zo’n 200 leerlingen per afdeling en dat

loofsovertuiging of op basis van de afstand.

dan gerust eens binnen op onze Open dag

ten aanspreken die horen bij

geeft uw kind het gevoel op een vrij kleine en

Een school moet ook passen bij de persoon-

of tijdens gewone lestijd. Heeft u liever een

overzichtelijke school te zitten. Onze leerlingen

lijke talenten van een kind. Daarom hebben wij

persoonlijk gesprek, neem dan contact op

kijken vaak met een goed gevoel terug op hun

naast het reguliere en wettelijke programma,

met onze afdelingsleider brugklassen, Ron van

middelbareschooltijd.

een aanvullend onderwijsaanbod dat recht

Duffelen (rvduffelen@forteslyceum.nl).

Kinderen en jongeren aanspo-

de 21e eeuw maakt ons werk
juist zo leuk.
Ieder kind is uniek, gelijk

doet aan specifieke talenten van kinderen.

en ons dierbaar en wij pro-

Ieder kind heeft recht op

beren in hun specifieke

een leuke schooltijd en een

Elk talent-ontwikkelprogramma is te kiezen

opleiding die bij hem of haar

binnen iedere afdeling van onze school. Ver-

behoefte te voorzien met een stevig basisprogramma (wettelijke context) en ruimte voor talent. Veel van onze leerlingen scoren daardoor
hoger dan het instroomadvies aangeeft.

past, daarom bieden wij de vier
onderwijssoorten Technasium,
Atheneum, Havo en Mavo.

Wij wensen u veel succes toe bij de schoolkeuze voor uw kind!

derop in deze brochure worden de talent-ont-

Namens het hele team,

wikkelprogramma’s uitgebreid toegelicht. Met

Wim Langens,

dit persoonlijk en passend programma vergro-

directeur Fortes Lyceum

ten kinderen hun creatief denkvermogen.
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Fortes Havo is de opleiding met vele mogelijkheden ter voorbereiding op het hbo. Havoleer-

Onze school bestaat eigenlijk uit meerdere

lingen kunnen ook voor Cambridge English kie-

kleinere schooltjes binnen een groter geheel.

zen bovenop de talent-ontwikkelprogramma’s.

De brugklassen vallen onder Ron van Duffe-

Havoleerlingen vinden de relatie met elkaar en

len, afdelingsleider en tevens verantwoordelijk

met de docenten erg belangrijk. Ze zijn gevoelig

voor de warme overstap van groep 8 naar onze

voor sfeer en presteren beter in een omgeving

school.

die bij hen past. Havoleerlingen willen gezien

HAVO

ATHENEUM

TECHNASIUM
HAVO OF ATHENEUM
5 jaar of 6 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

Stevig basispogramma
Projectweken

Stevig basispogramma
Projectweken

Stevig basispogramma
Projectweken

Eventueel met
Cambridge English

Eventueel met
Cambridge English

Eventueel met
Fast Lane English

Art Factory
Sports
6 jarige Havo
Huiswerkvrij

Art Factory
Sports

Art Factory
Sports

Stevig basispogramma
Projectweken
Bevat ook
Onderzoek & Ontwerp
Thematisch lesgeven
Eventueel met
Cambridge English
of Fast Lane English

worden en ze willen waardering om wie ze zijn
en wat ze kunnen. Ze willen graag leren en houden ook van praktisch aanpakken waardoor de
meesten zich erg goed kunnen vinden in het
brede aanbod dat wij bieden op school. Havoleerlingen werken het liefst toe naar een doel,
willen weten waar ze naartoe werken, waarom
ze de dingen doen die ze doen.
Fortes Mavo is zo’n mooi klein schooltje dat net

Fortes Atheneum doet het al jaren erg goed

even iets meer biedt met zeven examenvakken

met mooie resultaten. Academisch werken en

in plaats van de voorgeschreven zes. Daarmee

zelf onderzoekend leren zijn belangrijke uit-

hebben leerlingen meer uitstroommogelijkhe-

gangspunten op het vwo. Wij hebben dit onder

den. Mavoleerlingen presteren het beste met

andere vormgegeven door de wetenschapswe-

kortetermijndoelen en resultaten, dit bieden wij

ken. Op ons Atheneum kun je kiezen voor Fast-

hen daarom ook aan. Persoonlijk contact met

lane English met als einddoel het Cambridge

onze mavoleerlingen is erg belangrijk, een luis-

Proficiency

terend oor bieden en hierop inspelen kan een

near-native niveau. Fast Lane

groot verschil maken. Op onze mavoschool kun

English kan dus ook op het al-

je kiezen voor Cambridge English, en/of een

lerhoogste niveau bovenop het

intensief traject richting 6-jarige Havo, en/of

talent-ontwikkelprogramma.

huiswerkvrij naar huis gaan. Mavoleerlingen kie-

Fortes Atheneum bereidt je op

zen een talent-ontwikkelprogramma en even-

een uitstekende manier voor op je

tueel daarbovenop Cambridge English.

vervolgopleiding op de universiteit.

Certificate

op

Werken met de iPad
Cambridge English voor Mavo en Havo
Versneld traject
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Maatwerkklassen
Interactieve lessen
iPad met digitale boeken
Dyslexiecoach

Maatwerklessen

met specialisten zoals het sociaal team, maat-

nodig, leerlingen voelen prima zelf aan wat

Elke ochtend tussen 8.15 uur en 8.45 uur kun-

schappelijk werk, leerplicht en schoolarts.

kan en niet kan. Een aangenaam schoolge-

nen leerlingen die bij bepaalde onderdelen

Als uw kind dyslectisch is kunt u van ons bege-

bouw is daarbij van groot belang. Er heerst

van de lesstof extra aandacht en ondersteu-

leiding op maat verwachten via Henny Schef-

relatieve rust in onze school en wij zorgen dat

ning nodig hebben, maatwerklessen volgen.

fers. Als dyslexiecoach zorgt Henny ervoor dat

het gebouw en lokalen de hele dag schoon

Bij maatwerk kunnen ook leerlingen terecht

bij alle eerstejaars leerlingen signaleringstoet-

en opgeruimd zijn. Surveillanten zien erop

die behoefte hebben aan extra uitdaging in

sen worden afgenomen om het lees- en spel-

toe dat de pauzes ordentelijk verlopen. Voor

een bepaald vak/bepaalde vakken en willen

lingsniveau van leerlingen in kaart te brengen.

een goed toezicht op in- en uitgaand verkeer

excelleren. Wij hebben extra aandacht voor

Is bij uw kind dyslexie vastgesteld, dan is daar-

bevinden zich in de centrale hal de conciër-

leerlingen met leerachterstanden, specifieke

voor begrip van de docenten en indien nodig

geloge en de balie. Beide plekken zijn altijd

behoeften en leerlingen die willen excelleren.

begeleiding door de dyslexiecoach.

bemand.

ze op een bepaald gebied problemen onder-

Spil van de communicatie tussen school,

Voorbereiden op de toekomst

vinden. Ook meer begaafde leerlingen hebben

leerling en ouders is de mentor.

Wij zien digitalisering niet als bedreiging,

extra uitdaging nodig om gemotiveerd te blij-

Elke eerste periode van een schooljaar wordt

maar juist als een kans om wereldwijde kennis

ven. Daar willen we ook een deel van het zoge-

u uitgenodigd voor de kennismakingsavond.

toegankelijk te maken voor onze leerlingen.

naamde maatwerk voor gebruiken.

Deze avond maakt u uiteraard kennis met de

Enkele jaren in iPad-klassen werken heeft er

mentor (klassenleraar) van uw kind en komen

toe geleid dat we inmiddels willekeurig sa-

Zorgbegeleiding

praktische zaken van dat bewuste leerjaar aan

mengestelde klassen hebben waarin zowel

Ieder kind is voor ons belangrijk dus bieden wij

de orde. Wij vinden de communicatie met ou-

met boeken als met iPads gewerkt wordt. Ons

professionele zorgbegeleiding. Vaak op advies

ders belangrijk o.a. ten behoeve van het welbe-

team is hierop ingesteld en alle leerlingen

van Suzanne de Gier, zorgcoödinator op onze

vinden van onze leerlingen.

hebben papieren boeken & digitale boeken. U

Kinderen mogen namelijk niet uitvallen omdat

school, zullen we sommige leerlingen extra

kunt samen met uw kind kiezen om een iPad

aandacht geven, uiteraard altijd in overleg met

Een prettige en veilige sfeer is uitgangspunt

aan te schaffen en wij zorgen voor de instal-

ouders. Afhankelijk van de hulpvraag bieden we

bij een goed onderwijsleerproces.

latie van de digitale boeken. Leerlingen kiezen

pedagogische ondersteuning of coaching voor

Samen met onze leerlingen, leerlingenraad en

op deze manier zelf hoe ze het best en ge-

minder sociaalvaardige en faalangstige leerlin-

ouderraad zorgen wij voor deze prettige en

makkelijkst leren.

gen. Soms is het nodig om contact te hebben

veilige sfeer. Meestal zijn hiervoor geen regels

Met een technologische studie
ligt de wereld aan je voeten!

Technasium
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Het Fortes Technasium staat voor een techno-

geren ontwikkelen hun creatief denkvermogen

bouw waardoor we nog meer kunnen inspelen

Wellicht ga je later nieuwe medicijnen of smart-

logisch hoogstaand onderwijsprogramma dat

op het gebied van technologie, geïntegreerd

op het bijzondere karakter van technasium-

phones ontwikkelen, of meubels of gebouwen

we in 2010 gestart zijn. Het programma legt de

met de benodigde kennisvakken als Engels, na-

onderwijs en nog toegankelijker zijn voor het

ontwerpen. Je werkt veel samen met andere

verbinding tussen middelbaar en hoger onder-

tuurkunde, wiskunde, biologie en scheikunde.

bedrijfsleven. Ook onderwijsinhoudelijk zul-

mensen, misschien zelfs over de hele wereld,

wijs en regionaal bedrijfsleven. We werken niet

Bij technologie valt te denken aan duurzame

len we doorontwikkelen richting vernieuwend

dus moet je sociaal, creatief, nauwkeurig en

alleen samen met internationaal-georiënteer-

voeding, energie, produceren en recycling en

onderwijs. Minder in klassenverband leren en

een doorzetter zijn. Kortom, met een techno-

de bedrijven maar ook met kleine zelfstandige

robotisering & kunstmatige intelligentie.

meer in groepjes waarbij ouderejaars de jon-

logische studie ligt de wereld aan je voeten!

ondernemingen en Hogescholen en TU’s.

Technasium past binnen een breed spectrum

gere leerlingen helpen bij hun ontwikkeling. Zie

van technologische bedrijven, organisaties en

het als het gymnasium voor de exacte leerling

Fortes Technasium richt zich niet op kennis-

hoger onderwijs. Fortes Technasium zal fysiek

met oog voor de toekomst.

innovatie, maar op brein-innovatie. Onze jon-

een nieuwe plek krijgen binnen ons schoolge-

ArtFactory
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Design - Animatie

de groei van de nieuwe media, zoals internet,

Animatie is een filmtechniek waarbij je foto’s

heeft fotografie een stormachtige ontwikkeling

achter elkaar plakt met als doel er een film-

doorgemaakt. Maar wat is nou een goede foto

pje van te maken. Per foto veranderen de objec-

en hoe kun je die theorie in praktijk brengen.

ten steeds een beetje. Door vervolgens alle foto’s

Welke camera moet je gebruiken en met welke

achter elkaar af te spelen, lijken de voorwerpen

software kun je foto’s het best verwerken. Of je

of tekeningen uit zichzelf te bewegen. We wer-

nu wel of niet door wilt gaan als professionele

ken met cut-out-animatie, stop-motionanimatie

fotograaf, je hebt altijd een mooie basis fotogra-

en lijnanimatie.

fie aangeleerd in studio 2.

Steeds vaker is digitaal het startpunt van een
Film- en Televisiemaker

hij een shot moet nemen en de geluidsman

campagne en steeds meer adverteerders zien

Muziek & Sampling

Er komt veel kijken bij de productie van een

wie er gaat praten en op welk moment. In één

in dat digitaal design essentieel is. In Art Fac-

Het bewerken van diverse geluidsfragmenten is

film of televisieprogramma. Hiervoor zijn aller-

scene moeten er mensen zijn die zorgen voor

tory leer je werken met InDesign, PhotoShop en

de basis voor het onderdeel muziek binnen Art

lei mensen nodig, bijvoorbeeld een producent,

de achtergrond, kleding, de belichting en nog

Illustrator en ontwikkel jij een nieuw concept

Factory. Met behulp van Audition knip en plak je

productieleider, scriptschrijver, opnameleider,

veel meer. De opnames kunnen soms binnen

voor een echte opdrachtgever of maak je een

precies dát stukje uit een fragment dat je nodig

regisseur en audiovisueel vormgever. Onder

een dag klaar zijn (denk aan een nieuwsuitzen-

flyer voor je eigen school. Laat je uitdagen en

hebt. Mp3-bestanden verzamelen en importeren

leiding van de regisseur (docent) wordt in een

ding) maar kunnen ook enkele weken in beslag

leer jezelf uitdrukken in beelden en ontwikkel

en een mix van liedjes samenstellen. De geluids-

groot team samengewerkt aan het maken van

nemen (bijvoorbeeld een documentaire).

het out-of-the-box denken.

opnames mooi in elkaar over laten gaan wordt

een film of uitzending. Alle film- en televisiema-

We hebben hiervoor een eigen tv-studio die

kers hebben een eigen rol tijdens dit proces. Zo

helemaal is ingericht voor jongeren met inte-

Digitale fotografie

Niet alleen leuk maar ook heel handig om ge-

moet een cameraman weten vanuit welke hoek

resse en/of talent voor film- en televisiemaker.

Door de opkomst van de digitale fotografie en

luidsopnames te bewerken voor film of animatie.

dan een eitje.

Sports
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Sports hebben wij ontwikkeld voor kinderen/

Het doel van Sports is het verder uitdiepen van

de gele band te halen. In het derde leerjaar

jongeren die beschikken over een redelijke

vaardigheden die de kinderen/ jongeren al be-

gaan we een aantal dagen op winterkamp in

bewegingsvaardigheid, een goede sportieve

heersen waarbij we ze kennis laten maken met

een wintersportgebied en een aantal dagen op

instelling en een brede interesse in sport. Pres-

minder bekende of op school moeilijk te beoe-

zomerkamp in een survivalgebied. Als je het

graag wilt deelnemen aan het talent-ontwik-

taties zijn wel van belang, maar wij vinden dat

fenen sporten.

klimmen goed beheerst, dan kun je je klimvaar-

kel-programma Sports. Nadat je bent aangeno-

interesse, enthousiasme, doorzettingsvermo-

Er zullen verschillende sporten worden aange-

digheidsbewijs halen. Voor het talent-ontwik-

men op onze school, bepalen we of je geschikt

gen, motivatie, samenwerken en omgaan met

boden zoals: mountainbiken, klimmen, skiën,

kelprogramma Sports in de bovenbouw moet

bent voor de sportklas. Voor alle klassen stre-

verschillen zeker zo belangrijk zijn.

schaatsen, dansen, karate, schermen, water-

uiteraard worden betaald voor extra activitei-

ven we naar een evenwichtige verdeling. Als er

Met Sports bezoeken we geregeld sportloca-

skiën en nog meer. We gaan in het tweede

ten, zoals reis- en verblijfkosten bij buitenland-

meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, moeten

ties buiten onze school. Sports-leerlingen ma-

schooljaar een aantal dagen zeilen en golf-

se sportweken.

we selecteren. Selecteren is altijd moeilijk en

ken hierbij kennis met verschillende sporten.

surfen, waterskiën, mountainbiken, klimmen,

In de bovenbouw gaat Sports verder als LO2

daarom zullen we je in voorkomende situaties

Deze sporten zullen onder leiding staan van

duiken, golfen, boksen en judoën. Judo wordt

in mavo en BSM in havo en atheneum. Op het

uitnodigen voor een gesprek en/of een sport-

een professional.

gegeven op een judo-school, het doel is om

aanmeldingsformulier kun je aangeven dat je

prestatie.

Versterkt Engels
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Cambridge English - Mavo / Havo
Op alle niveaus zijn er kinderen die aanleg hebben voor talen en vanwege grote belangstelling
bij havo en mavo hebben we besloten om ook
hier Cambridge English aan te bieden. Wat is

Perfect Engels leer je niet van een bèta- docent

Fastlane English - Atheneum

het einddoel is namelijk het Cambridge Profi-

anders in de Cambridge klas? Je krijgt een uur

die formules in het Engels uitlegt, maar via een Sommige kinderen/jongeren hebben een talent

ciency in English examen in 5 of 6 atheneum. meer les en je zit als Cambridge groep bij elkaar.

top-docent Engels en/of native speaker.

voor talen en kunnen extra uitdaging gebruiken.

Dat is het hoogst haalbare examen van de Cam-

De docent spreekt veel Engels en je gaat sneller

Engels is niet alleen de wereldtaal, het is ook Deze leerlingen zijn uitstekend op hun plek bij

bridge serie. Dit diploma staat internationaal

door de leerstof heen. Welk Cambridge examen

een kernvak op de middelbare school. Het be-

Fastlane English. Wat is er anders in de Fast-

hoog aangeschreven en wordt ook wereldwijd je uiteindelijk gaat afleggen is volledig afhanke-

lang van deze taal wordt dus onderschreven

lane English-klas? Om te beginnen krijg je veel

erkend, dus door elke Engelstalige universiteit. lijk van jouw niveau op dat moment. We leveren

door de overheid en vrijwel alle Nederlandse meer Engels dan andere klassen; 5 uur per week

Tussendoor zijn er ook andere diploma’s van hiermee maatwerk en zoeken samen met jou

universiteiten en hogescholen doceren in het in plaats van 3 uur. Tijdens die uren spreekt je

Cambridge waaraan je deel kunt nemen, zodat naar het hoogst haalbare niveau, dit kan ver-

Engels. Hoe pakt Fortes Lyceum de lessen van docent nauwelijks Nederlands, maar alleen En-

je in je derde jaar al een officieel erkend diploma

schillen van Cambridge Preliminary tot aan de

dit belangrijke vak dan aan?

kunt behalen.

Proficiency English exams.

gels! We gaan dus sneller en meer Engels leren,
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Jongeren moeten school ook als leuk ervaren en
daarom organiseren wij, vaak samen met de leerlingenraad, allerlei attractieve buitenlessige activiteiten zoals: schoolfeestjes, kerstgala, kerstmarkt,
brugklaskamp, Halloween, sportdagen, schoolreizen en internationale uitwisselingen met scholen
uit verschillende Europese landen.
Fortes Festival biedt cultuur en kunstzinnige ontwikkeling op het hoogste niveau in Gorinchem en
de regio. Een cultureel kunstzinnig festival voor en
door jongeren van 10 tot 20 jaar. Dit Fortes Festival, in samenwerking met vele culturele instellingen en onze collega-scholen, vindt ieder jaar
plaats in de eerste helft van juni. Het Fortes Festival
wordt mogelijk gemaakt door sponsoring door de
gemeente, banken en bedrijven uit de regio.
Wij nodigen u van harte uit om volgend jaar aanwezig te zijn.

Telefoon 0183-656 868
info@forteslyceum.nl
www.forteslyceum.nl

