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Van de directeur
Nederlands Film Festival 2020
Laat ik eens beginnen met positief nieuws; onze leerlingen van Theater &
Media en Art Factory hebben weer prijzen in de wacht gesleept.
Parallel aan het Nederlands Film Festival (NFF) met de Gouden kalveren
hebben onze leerlingen in het kader van NFF voor schollieren ook twee prijzen
behaald.
Verderop in dit weekjournaal leest u hier meer over.

Covid-19 en de gevolgen op school
Agenda week 41

Schoolfeesten geannuleerd

Docenten

Di 6-10:
Inhalen toetsen 8e en
9e uur

De landelijke regels zijn weer aangescherpt
en dat betekent wederom dat activiteiten
geannuleerd moeten worden, ook in onze
school.

We hebben al eerder verteld dat collega Andre
Kuppens
(wiskunde)
door
de
coronaomstandigheden gekozen heeft om met
vervroegd pensioen te gaan. Ook Annelies
Gorter en Ton Lohman (beiden docenten
Nederlands) zullen voorlopig niet op school
verschijnen vanwege hun kwetsbare situatie.
Vooralsnog zullen zij vanuit thuis nog de nodige
werkzaamheden
verrichten.
Sectiegenoten
zullen zoveel mogelijk de fysieke lessen
waarnemen, maar we zijn ook op zoek naar een
docent Nederlands voor minimaal 11 lessen.

Het geplande onderbouwfeest op 9 oktober
voor de klassen 1 en 2 zal geen doorgang
vinden en ook hebben we nu al moeten
besluiten om het kerstgala te schrappen.
Heel jammer allemaal en vooral verdrietig
voor onze leerlingen in de bovenbouw die
het kerstgala zien als een soort Prom.

Landelijk neemt het aantal besmettingen toe. Op onze school blijft het tot nu toe gelukkig erg
rustig.
We hebben op dit moment 2 leerlingen die positief getest zijn en dus thuis zijn. Vooralsnog zijn alle
collega’s die zich uit voorzorg hebben laten testen negatief getest.
Toch voelen we de druk van zorgvuldig omgaan met de adviezen en voorschriften. Ik zou alle
betrokkenen van het Fortes Lyceum willen vragen zo correct mogelijk om te gaan met deze
adviezen en voorschriften, ook buiten schooltijd en in de weekenden.

Ventilatie en klimaat
Momenteel worden er onderzoeken uitgevoerd m.b.t. ventilatiemogelijkheden in ons gebouw bij
andere weersomstandigheden. We zullen op zeer korte termijn weten of ons schoolgebouw
voldoet aan de eisen en waar we wellicht nog extra maatregelen moeten treffen.
Vooralsnog zullen we de klepramen en roosters boven de 1.80 meter openhouden en de
verwarming wat hoger zetten. De onderramen mogen bij koud weer wel dicht als de deuren naar
de gang openblijven.
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Dat betekent dat we onze leerlingen vragen tijdens leswisselingen rekening te houden met lokalen
waar lesgegeven wordt. Dus stilte in de gangen tijdens lestijd. Ook daarvoor vraag ik begrip en
medewerking van alle betrokkenen binnen onze school.
Afgelopen dagen is er veel gesproken en geschreven over mondkapjes op scholen. We horen en
zien veel verschillende meningen en standpunten. De middelbare scholen van Stichting OVO
hebben besloten de landelijke adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM te volgen.
Zodra de Rijksoverheid / het RIVM het advies tot het dragen van mondkapjes op middelbare
scholen geeft, nemen we dit advies over.

In de prijzen!

Het NFFS, het Nederlands Film Festival voor Scholieren, kent een jaarlijkse festivaldag met een afsluitend gala
waar de filmprijzen worden uitgereikt. Het was te verwachten dat dit door de Coronacrisis dit jaar geen
doorgang zou vinden. Toch mochten we films insturen en dat deden we dan ook. Twee animaties en twee
filmpjes uit de onderbouw ArtFactory en een film van (vorig jaar) klas 4 Th&M die nog net voor de lockdown
gemaakt werd.
Maandagavond werd de prijsuitreiking live gestreamd vanuit Lelystad, de standplaats van het NFFS. In studio
1 probeerden we er een gezellig feestje van te maken met popcorn en cola ;-).
Zeer verheugd waren we toen we maar liefst twee prijzen
mochten ontvangen. Een tweede prijs voor Vince Duyzer
voor zijn phantasy filmpje gemaakt in de lockdown (al
eerder verschenen in het weekjournaal) en een derde
prijs voor de korte film “Judas”, door zes leerlingen uit
Th&M 4.
Ook nu weer zijn we erg trots op dit mooie resultaat! De
filmpjes zijn te bekijken via de site van het NFFS waar je
overigens ook de andere prijswinnaars kunt bekijken. We
blijven films maken!!
Namens team ArtFactory en Th&M,
Winnaars 2020: https://nffs.nl/films-2/

V.l.n.r.: Bart, Tim, Loes en Joris, vooraan: Jamie.

Onze 2 prijswinnende films:
Hangoor: https://youtu.be/uUj6wC4IoYg
Judas:
https://youtu.be/dSZo2aG2YG4

De makers van Judas (Thimo mist op de foto) klaar
voor het “gala”.

Sports tijdens projectweek
Dit bericht is ten onrechte niet in een van de twee voorgaande weekjournaals geplaatst (en dat
lag niet aan de sectie Sports!), maar het is alleszins de moeite waard om dat alsnog te doen.
Wat waren we blij dat we
weer op pad konden met
onze Sportsgroepen!
Woensdag,
tijdens
de
projectweek, gingen we met
Sports 4 en donderdag met
Sports 2 naar ‘Down Under’ in
Nieuwegein.
Hier hebben we genoten van
waterskiën,
bodyboarden,
beachvolleybal, tube en
voetgolf.
Het was optimaal genieten!
Namens sectie Sports,
Marcha Klein Breteler

Judopakken
gezocht
Sectie Sports is op
zoek naar
judopakken.
Heeft u thuis nog
een judopak dat
niet meer
gebruikt wordt?
Wij zijn er erg blij
mee.
Judopakken
kunnen
ingeleverd
worden bij de
docent LO/Sports
of afgegeven
worden bij de
receptie.
Alvast hartelijk
dank!
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Ex-crimineel voor de klas
Afgelopen dinsdag hadden wij bij de mavo4 klassen het vak Maatschappijkunde een
bijzondere gast: Ex-crimineel Paul Spruit, veroordeeld tot 6 jaar celstraf voor moord met
voorbedachte rade.
Het doel van de les was om bij het Thema 'criminaliteit' het niet alleen te hebben over
de theorie uit het boek maar ook eens criminaliteit van dichtbij mee te maken, verteld
door iemand die zelf het criminele pad heeft bewandeld. De leerlingen hadden veel
vragen. Had hij spijt van zijn daad? Wat doet het gevangenisleven met je? Hoe heeft
hij zijn leven opgepakt na de gevangenis?
Peter R. de Vries heeft in samenwerking met Paul een boek geschreven over zijn leven
(zie plaatje).
Twee mavo4 leerlingen vertellen hieronder hoe zij deze gastles hebben ervaren:
Tijdens onze les kwam een
moordenaar vertellen over wat
zijn reden was om iemand te
vermoorden en vertelde hij alles
over wat hij heeft meegemaakt.
Onze klas had veel vragen.
Uiteindelijk vonden we het
allemaal heel heftig. Ik schrok
ervan in het begin, maar vond
het wel heel interessant. Zoe
Kool m4

Kimberly Garib,
Docent maatschappijvakken

Meneer Spruit heeft toen hij 25 jaar oud was 6 jaar in de gevangenis gezeten in verband met een
moord die hij heeft gepleegd op de vriend van zijn moeder, dit heeft hij gedaan toen Spruit de
vriend wilde ophalen uit een kroeg om een gesprek aan te gaan, omdat deze man zijn moeder al
vijf jaar lang mishandelde/sloeg en er voorheen niks van mocht zeggen, en het zo niet langer kon.
Onderweg naar huis dreigt de vriend van Spruits moeder zijn moeder te vermoorden en daarna
hem, zoals Spruit het zelf heeft verwoord “op dat moment ging het luik dicht en heb ik hem flink
te grazen genomen “ Spruit heeft de man namelijk 37 keer gestoken met een mes die hij op zak
had voor zijn toenmalige werk als vrachtwagenchauffeur, het was nooit de intentie van Spruit om
deze man om te leggen. De dag na het incident heeft hij zichzelf daarom aangeven bij de politie
en heeft drie maanden in in het huis van bewaring gezeten om vervolgens een straf van 6 jaar uit
te zitten. Ik vond het persoonlijk een erg interessante les omdat ik zelf het onderwerp moord een
interessant onderwerp vindt en dan is het, leuk is een raar woord voor de situatie, maar het leuk
is om een keer zelf met zo’n persoon in aanraking zijn geweest. Anne Fleur Snoek, m4

Sport buiten school: Het Fortes denkt mee

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Het Fortes Lyceum onderstreept het belang van sporten en denkt daarom graag mee met leerlingen die hun
sport op hoog niveau beoefenen. Hoe vinden we een goede balans tussen school- en sportprestaties?
Thom Vogel, A5, is zo’n voorbeeld en hij is blij met de ruimte die het Fortes hem biedt.
‘Ik, Thom Vogel, ben freestyle snowboarder uit klas A5a en ben
vorig jaar een aantal keer naar het buitenland geweest om te
trainen en om aan wedstrijden mee te doen. Allereerst zat ik
in november een week in Landgraaf voor een Europacup en
een Fis-wedstrijd (beide internationaal). Allebei op het gebied
van slopestyle, dat is een combinatie van tricks over schansen
en rails. De eerste dag ging het erg goed. Uiteindelijk ben ik
20ste geworden. De week daarna was het weer raak; er was
een internationale wedstrijd in Glacier 3000, Zwitserland. We
waren al bijna in Zwitserland toen we hoorden dat de
wedstrijd niet doorging door het slechte weer. Toen hebben
we snel onze bestemming veranderd naar het Zillertal in
Oostenrijk, een dal waar we met het team vaker heen gaan.
Die hele week hebben we overal en nergens gesnowboard
en veel geleerd. Na een wedstrijd in januari in Crans Montana
(Ch) ben ik met mijn familie een weekje in Mayrhofen
geweest. Hier heb ik veel kunnen trainen en filmpjes kunnen
maken. Dat vind ik namelijk erg leuk om te doen en is ook
belangrijk voor mijn sponsors. De filmpjes die ik maak zijn te
zien op mijn Instagram, @thom_vogel Het grootste plan van
het jaar was om rond de meivakantie met het team naar
Sunshine Village in Canada te gaan.

Door het coronavirus is dit helaas niet
doorgegaan, maar hier hopen we een vervolg
van te krijgen. In Nederland en België zijn er
jaarlijks ook meerdere wedstrijden.
Bij deze wedstrijdenreeks ben ik op de eerste
plek geëindigd. Maar ook hier zijn de laatste
paar wedstrijden helaas afgelast. Ook al was het
een raar einde van het seizoen, het was wel een
topseizoen.’

