Datum:
10 maart 2022
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Agenda week 11

Ma 14-3, 14.45 uur:
- Fortes Academy
met Koen de Regt
- Talentenstromen
klas 2
- Inschrijfmiddag/avond
Di 15-3:
- Dagactiviteit A5
Internationalisering
- Talentenstromen
klas 1
- Inhalen toetsen, 8e
+ 9e uur
- Inschrijfmiddag/avond
Wo 16-3:
- Dagactiviteit
H4C,D en E
internationalisering
- Talenstromen klas 5
+6
- Opname Sitcom H5
Th&M

Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van de vakantieweek,
ondanks het vreselijke nieuws over het geweld in de Oekraïne. Tot 2 weken
terug leek het onvoorstelbaar dat diplomatiek overleg geen oplossing
bracht en mensen naar de wapens zouden grijpen om hun zin af te
dwingen.
De wereld is in verwarring en het wereldtoneel is compleet veranderd. Ik
hoop dat bemiddeling snel tot rede zal leiden en de wapens worden
neergelegd.
Vluchtelingen uit de Oekraïne mogen door een ‘tijdelijke beschermingsrichtlijn’ met
onmiddellijke ingang werken of opleidingen volgen in EU-landen waarnaar ze zijn uitgeweken.
Veel Oekraïnse ouders gaan ervanuit dat hun verblijf in Nederland tijdelijk is en zij zullen het nut
van naar een Nederlandstalige school gaan (nog) niet inzien. Toch is het voor de kinderen van
wezenlijk belang dat zij wel naar school gaan, waar zij contact hebben met leeftijdsgenoten,
waar zij Nederlands leren in geval het toch wat langer gaat duren en ze worden afgeleid van
de oorlog in eigen land.
Als kinderen bij Stichting OVO worden aangemeld zullen wij onze expertise inzetten en hulp
bieden.

maandag 14 maart

Do 17-3:
- Profielkeuzedag
- Dagactiviteit H4F,
G en Tech
internationalisering

dinsdag 15 maart

Vr 18-3:
- Dagactiviteit M4
internationalisering

Studie-/trainingsdag
Fortes Lyceum

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

De week voorjaarsvakantie heeft ons goed gedaan. Zowel bij leerlingen als bij collega’s
zag ik hernieuwde energie en enthousiasme om weer aan het werk te gaan.
Onze collega’s zijn maandag gestart met een intensieve
trainingsdag, De focus lag vooral op het werken vanuit de zes
rollen van de leraar en het werken met leerdoelen om meer
coachend te kunnen begeleiden.
Ook hebben we getraind met leerbevorderende feedback. De training sloot zoveel
mogelijk aan bij de praktijk van onze school, actuele lessen dus.

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Het was een nuttige en inspirerende dag waarin we weer hebben kunnen zien hoe
ingewikkeld dit vak kan zijn, maar ook hoe leuk, mooi en inspirerend het lesgeven is.

Ouderspreekavonden
Eindelijk mogen we weer echte fysieke ouderavonden organiseren en hoewel het nog even duurt zien we
er nu al naar uit om ouders met hun kinderen weer te mogen begroeten tijdens de tafelgesprekken in onze
centrale hal.
Zoals gebruikelijk zal er bij binnenkomst een ontvangst zijn met koffie/thee om vervolgens met je kind de
gesprekken te voeren over voortgang en welbevinden.
De ouderspreekavonden zijn op maandag 11 en dinsdag 12 april en uiteraard hopen we dat ieder
kind/jongere meekomt met z’n ouders(verzorgers).

Voorjaar
Als het weer van deze week een voorbode is van de komende lente, dan kunnen we een mooie periode
tegemoet zien.
Dat betekent ook dat we snel weer aan de slag gaan met het inrichten van de omgeving van het
sportveld. Eind april willen we weer buiten kunnen sporten, maar daarvoor moet nog wel het een en ander
gebeuren.
Vanaf nu tot aan de zomervakantie vraag ik alle ouders en leerlingen om
het lerend vermogen te versterken om meters te kunnen maken. Wij
hebben er alles aan gedaan om vanaf nu zonder vertraging door te gaan
tot eind juni:
-

-

Leerlingen zetten zich in om het leertempo te verhogen.
Onze collega’s zetten zich in om onze leerlingen te helpen bij het
metersmaken, zelfredzaamheid te versterken en eigen
verantwoordelijkheid bij te brengen.
Ouders pakken de rol van motiveren/stimuleren om hun
kinderen/jongeren te helpen met meters maken. Omstandigheden
verbeteren en tijdsinvestering bij hun kinderen vergroten om het
goeie ritme weer te vinden.

TV studio ‘Het 10e uur’
De TV-studio (studio 1) op het Fortes is inmiddels een begrip. In coronatijd bloeide de studio op door de vele
live-streams en ontwikkelden de studiovaardigheden van zowel de docenten als die van de leerlingen in
hoog tempo. Toch gebeurt er ook nog veel achter de schermen wat nog niet op ons YouTube kanaal Fortes
For You wordt geplaatst. Uiteraard moet er vrij kunnen worden geoefend zonder dat dit meteen voor een
breed publiek te zien is.
Klas 3 is druk aan het oefenen en heeft in verschillende teams uitzendingen gemaakt van ‘Het Tiende Uur”.
Soms met verzonnen onderwerpen, soms inspelend op de actualiteiten of op onderwerpen die spelen op
school.
Onderstaande uitzending over
de keuzevakken Frans en Duits
mét een debat tussen de
docenten Merijn van Pinxteren
en Cindy Slinger, vonden we
dusdanig goed gelukt dat we
deze graag met jullie delen:
https://youtu.be/4wuLsLPaWI8
Annemarie van Esch
Docent ArtFactory

Buitenschoolse activiteiten
Voorbereidingen voor buitenlandse en binnenlandse activiteiten zijn in volle gang. Contacten met
buitenlandse collega-scholen zijn weer aangehaald, zodat we ook kunnen leren van en tijdens de
internationale uitwisseling het komende schooljaar. We gaan ervanuit dat we open blijven en met slechts
een enkele beperking ons oorspronkelijke ritme weer kunnen oppakken.
Inmiddels zijn er al de nodige voorstellen om ook dit schooljaar nog verschillende activiteiten op te starten.
Als leerlingen en ouders ook ideeën en voorstellen hebben, hoor ik dat graag.

Jongerenpodium aan de Dijk
Zoals ik al voor de vakantie schreef, zijn we volop bezig met de organisatie van ons festival op 3 en 4 juni
a.s. We gaan ervoor zorgen dat de entree letterlijk vanuit de dijk gaat plaatsvinden. Samen met de
Stichting Vierdaagse Gorinchem zijn we bezig om e.e.a. te realiseren. De brug die de toegang tot het
festivalterrein gaat vormen zal blijven liggen tot na de avondvierdaagse.
We hebben na de bouw van de sporthal ook meer mogelijkheden. Zo is er al een groot verhard gedeelte
achter de sporthal waar we gebruik van kunnen maken. Ook de minibioscoop heeft een plekje
gekregen, er wordt gewerkt aan een verhoogd terras en de opgooi-zweefmolen van de reünie gaat er
weer komen.

Het theater- en muziekfestival op 3 en 4 juni wordt opnieuw een stadsfeest en zal waarschijnlijk weer
enkele duizenden bezoekers trekken uit Gorinchem en omgeving. Er wordt nog gewerkt aan het
programma dat begin mei volledig bekend zal zijn. We zijn in contact met Koningstheateracademie Den
Bosch, Hogeschool voor muziek en dans; Codarts, Academie voor theater-performance en de
Popacademie, allebei uit Utrecht.
Verder is er straattheater, zijn er diverse attracties, foodtrucks en verschillende deejay’s. Het festival duurt
weer twee dagen en is wederom vrij toegankelijk dankzij onze fantastische sponsoren. Volgende week
zal ik alle sponsoren weer eens in de spotlights zetten om duidelijk te maken hoe onze stakeholders het
festival voor jongeren omarmen en zien als een geweldige broedplaats van jong talent en tevens uiting
geeft aan sociaal-maatschappelijk belang.
Zijn er nog jonge talenten die een podium zoeken voor hun eerste optreden………..laat ze zich dan
melden bij avesch@forteslyceum.nl of contact opnemen via het telefoonnummer van onze school.

Fortes Academy 14 maart 2022 met
Koen de Regt, onderzoeksverslaggeven RTL Nieuws én jarenlang correspondent in Afrika
Voor VWO 4, 5 en 6 (ook Tech natuurlijk!) is er maandag 14 maart van 14:45 tot 16:00 uur weer een
Fortes Academy. Hiervoor word je, als je hiernaartoe komt, uitgeroosterd voor je lessen om deze
leerzame kans bij te wonen. Onze tweede gast van dit jaar is Koen de Regt van het RTL Nieuws.
Koen de Regt is begonnen op de redactie van RTL Nieuws en vertrok daarna naar Afrika om als
freelance-buitenlandcorrespondent te werken van 2014 tot 2017.
Nu is hij onderzoeksverslaggever bij RTL Nieuws en krijgt hij enorm veel informatie over wat er gebeurt
in de wereld. Hij zal je onder andere meenemen in hoe de media werkt en wanneer bronnen
betrouwbaar zijn of niet. Dit is niet alleen interessant voor toekomstige toetsen en examens, maar ook
voor de huidige situatie met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Door moderne technieken is het
tegenwoordig erg lastig om onderscheid te maken tussen fake nieuws en daadwerkelijke
gebeurtenissen. Koen heeft veel kennis over wat er in de wereld gebeurt en zal jullie daarin
meenemen.
Hopelijk
ben
je al
enthousiast
geworden over onze gastspreker. Er zijn
maar 100 plekken te reserveren voor
deze Fortes Academy. De vorige
Academy met Mo Hersi was zo
uitverkocht, dus wees er snel bij! Om je
aan te melden kun je de QR-code
scannen op de posters in de school of
via het berichtje hierover in SomToday.
Zo'n leerzame ervaring wil je toch niet
missen? ;)
Namens de organisatie van de Fortes
Academy,
Jil Ceelen & Jill Grimbergen (A5b)
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