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Van de directeur
We zijn weer lekker op gang en zo langzamerhand ook weer
gewend aan een vol schoolgebouw. Het vraagt wel respectvol
omgaan met elkaar.

Coronaregels

Agenda week 39

Het is zover! Vanaf maandag dragen we geen mondkapjes meer in school en verdwijnt de
1.5m-regel. Hopelijk sluiten we hiermee een tijdvak definitief af, een tijdvak dat we ons voor
altijd zullen blijven herinneren. We gaan een nieuwe fase in met elkaar en ook dat is weer even
spannend. Laten we respectvol met elkaar omgaan, zodat ieder zich snel op z’n gemak voelt
bij deze nieuwe regels. Mochten er bij leerlingen of ouders nog wat zorgen zijn, neem dan gerust
contact met ons op.

Aan welke maatregelen houden we ons nog wel?

Ma 27-9, 19.30 uur:
Ouderavond H3/A3
Di 28-9, 19.30 uur:
Ouderavond
M4/H5/A6

Buitenlandse reizen
Zoals ik vorige week al vermeldde, zijn wij nog onzeker of buitenlandse reizen en Europese
uitwisselingen dit schooljaar wel of niet kunnen doorgaan.
Vooralsnog zijn reacties over uitwisseling met buitenlandse scholen negatief. Ik heb het
vermoeden dat we dit jaar geen internationale activiteiten zullen organiseren. Vanavond
spreken we met de ouderraad over dit onderwerp en ook de medezeggenschapsraad zullen
we betrekken bij ons besluit hierover.
Solidariteit is een belangrijk gegeven bij de besluitvorming over onze internationalisering, Dit
betekent dat het besluit over de internationale uitwisseling tevens het besluit is over alle
buitenlandse reizen.
Daarnaast zullen we deze besluiten nemen in afstemming met Gymnasium Camphusianum
en Omnia College. Wij houden jullie op de hoogte.

Lieke Mali uit H4 wint 2e prijs op het NFFS!

Fortes Lyceum

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

Het NFFS is het Nationaal Film Festival voor
Scholieren waar ArtFactory / Theater&Media
elk jaar wel films voor inzendt. Meerdere keren
zijn we in de prijzen gevallen en dit keer was
het Lieke Mali die in ArtFactory klas 3 voor
haar masterproef een mini-docu maakte over
haar vader die imker is. Door het gekke jaar
was er veel minder tijd voor de masterproef,
maar Lieke nam de camera mee naar huis en
ging met haar vader op pad. Dit leverde dit
prachtige filmpje op https://www.youtube.com/watch?v=W3SVb5MmM34
We zijn heel trots op deze prestatie van Lieke!

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Annemarie van Esch, docent Theater &
Media

Kick off Technasiumopdracht klas 1
Afgelopen dinsdag hebben onze Techbruggers een workshop ijs maken
gekregen van hun opdrachtgever, IJs & Spijssalon Baks in Woudrichem. Ze
weten nu alles van sorbetijs en roomijs, suikergehaltes en andere ingrediënten
die niet mogen ontbreken in een goede bol ijs.

Tijdens de O&O-lessen gaan ze de opdracht
van de heer Baks uitwerken; “Bedenk een
soort thema-ijs voor een bepaald moment
in het jaar en zorg dat het totaalplaatje
klopt.”
De leerlingen moeten dan met name aandacht hebben voor smaak, kleur en opmaak van het ijsje. Tijdens de
lessen wordt er natuurlijk geoefend met het maken van ijs in onze eigen Fortes keuken. Bij de eindpresentaties moet
het complete plaatje helemaal tiptop in orde zijn en zal de heer Baks alle zelfontworpen ijssmaken proeven. Het
lekkerste ijs verdient wellicht een plekje in de vitrine van de ijssalon. We zijn benieuwd!
Bianca Stalenhoef en Ilona Niemantsverdriet, docenten O&O klas 1

Technasium klas 2: Eindelijk weer op pad!
Vorige week dinsdag 15 september is klas Technasium
2 op bezoek geweest bij de TU Delft. Hier konden de
leerlingen extra informatie krijgen en inspiratie opdoen
voor hun eerste O&O project van dit schooljaar. Voor
dit eerste project moeten ze voor de gemeente
Gorinchem een aantal gebouwen klimaatbestendig
maken.
Bij de TU Delft zijn we daarvoor aan het juiste adres,
want daar hebben ze “The green village” opgezet.
Hier proberen ze allerlei slimme klimaatoplossingen toe
te passen in een echt woonwijkje, waar ook wat
mensen wonen. Je moet hierbij denken aan
oplossingen om bijvoorbeeld snel regenwater af te
voeren als het heel hard regent. Bijvoorbeeld door
beter waterdoorlatende bestrating of tijdelijke
wateropvang. Ook de verandering van de
temperatuur vraagt om oplossingen. Hoe houden we
’s zomers onze huizen koel en ’s winters lekker warm,
zonder dat dit heel veel energie gaat kosten?
Sommige oplossingen zijn simpel toe te passen,
bijvoorbeeld door weer meer bomen en planten te
plaatsen in en om het huis. Dit is ook nog eens goed
voor de biodiversiteit.

Vervolg Technasium klas 2

Na een voorspoedige reis kwamen we rond 9.00 uur aan en
na het ontvangstpraatje zijn we rondgeleid door The green
village. De leerlingen konden de verschillende ideeën en
toepassingen van onderzoekers en studenten bekijken in de
praktijk. Na een korte pauze begon de workshop en gingen
groepjes leerlingen aan de slag met het toepassen van
mogelijke oplossingen bij een aantal gebouwen. Tot slot
presenteerden de verschillende groepjes kort hun ideeën en
oplossingen aan elkaar.
Na het bedanken van de medewerkers stapten we weer in
de bus richting Gorinchem. Hopelijk met voldoende inspiratie
en ideeën om toe te passen binnen ons eigen project.
Dave Jansen, docent O&O

Technasium klas 3 naar station Amsterdam Zuid
Wat hebben we hier allemaal naar uitgekeken. Eindelijk weer op stap
met Technasium! Met de leerlingen buiten de school kijken en
ondervinden welke vraagstukken er liggen bij bedrijven en instellingen.
ProRail is de eerste opdrachtgever bij Technasium klas 3 dit schooljaar.
Zij staan voor een grote uitdaging om station Amsterdam Zuid
toekomstbestendig te maken inclusief een uitbreiding van capaciteit
voor nationaal en internationaal treinverkeer. Probleem is dat er zeer
weinig ruimte is rondom het station en dat er dagelijks vele reizigers
intensief gebruik maken van het station. Tevens komen er vele OVmogelijkheden samen rondom het station, die niet voldoende effectief
op elkaar aansluiten. Ook daar ligt een uitdaging! Tenslotte is de Zuidas niet alleen een zakelijk centrum, maar worden er de komende jaren
tot 10.000 woningen en appartementen gebouwd waardoor ProRail
terdege rekening moet houden met de omwonenden van het uit te
breiden gebied.
Al met al een enorme klus waar onze leerlingen over mogen
meedenken, hoe gaaf is dat ;) Binnenkort volgen er nog een aantal
online sessies waarin experts van ProRail de leerlingen verder
meenemen in diverse expertises. Half november zullen de uitkomsten
van de verschillende teams gepresenteerd worden aan de
opdrachtgever. We houden u op de hoogte!
Ruben van Wingerden & Bianca Stalenhoef

AH4 Technasium op Kanoakamp
In de eerste projectweek van dit jaar zijn we met groep AH4Tech twee dagen op kamp geweest. AH4Tech is een
combinatie-groep van 26 leerlingen havo- en vwo-leerlingen. Allemaal volgen zij het vak Onderzoek & Ontwerpen
binnen de Technasiumopleiding op het Fortes. Met de overgang naar de bovenbouw hebben deze leerlingen
gekozen voor een nieuw onderwijsconcept en hebben zij een apart rooster met een beperkt aanbod van
vaklessen en veel autonome leertijd. Tijdens deze autonome leertijd worden de leerlingen begeleid door coaches,
die de leerlingen zowel individueel als groep begeleiden in hun leerweg richting het examen.
Omdat deze groep nauw met elkaar samenwerkt, is het essentieel dat ze elkaar goed leren kennen en een band
opbouwen met hun coaches. Een kamp is daarom uitermate geschikt om een goede start te maken. Kanoa is
een prachtige kampomgeving aan het Veerse meer in Zeeland met een aanbod van uitdagende activiteiten en
samenwerkingsopdrachten. De ideale plek voor ons Tech-kamp!
De 1e dag zijn we gestart
met een programma om
elkaar beter te leren
kennen onder begeleiding
van onze zorgcoördinator,
Suzanne de Gier. Verder is
er uitgebreid gesproken
over
de
verschillende
leervaardigheden die we
allemaal in meer of
mindere mate ontwikkeld
hebben.
Deze
dag
hebben we afgesloten
met
een
heerlijke
kanotocht over het Veerse
meer met aansluitend een
BBQ waar enorm van
gesmuld is.

De volgende dag was er een
divers
aanbod
van
teambuidingactiviteiten,
zoals
vlotten
bouwen,
kano-polo,
katapulten bouwen en het
klimmen in een touwparcours
boven het water.
Het was een waardevol kamp
waarbij de eerste stappen zijn
gezet
richting
een
goede
samenwerking.
We
hebben
enorm
genoten
van
de
activiteiten en de gezellige sfeer
onder elkaar. We hebben er alle
vertrouwen in dat we een mooi
jaar tegemoet gaan.
Coaches AH4Tech

Dromen gezocht!
Heeft uw kind een droom voor zijn of haar wijk in
Gorinchem? Zou uw kind bijvoorbeeld een dansgroep
willen starten? Of heeft hij/zij ideeën voor een andere
activiteit? Dan horen wij dat heel graag. We vinden het
heel belangrijk om de wens van de jongeren mee te nemen
in onze plannen met de gemeente Gorinchem voor de
komende jaren.
Alle ideeën zijn welkom en kunnen tot uiterlijk 7 oktober a.s.
gemaild worden naar info@stjjmh.nl.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Vanuit het jongerenwerk zijn wij betrokken bij de jongeren.
We ondersteunen hen bij het opgroeien tot volwassenen.
Zo zijn wij ook aanwezig op het Fortes Lyceum. Wilt u meer
weten over ons werk? Kijk dan op www.stjjmh.nl of op ons
jongerenplatform www.ikbenervoorjou.nu

