Datum:
7 oktober 2021
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Het was een week van ouderavonden waarvan kennismaken een
belangrijk onderdeel vormde. In veel gevallen betrof het ook een
weerzien met ouders van leerlingen uit hogere klassen. Tijdens deze
ouderavonden was er veel aandacht voor achterstanden en de
vraag om extra ondersteuning.

Agenda week 41
Di 12-10, 8e en 9e
uur:
Inhalen toetsen

We hebben met elkaar moeten constateren dat de wereld na corona er toch echt wel iets
anders uitziet. Leerlingen in leerjaar twee zijn eigenlijk halverwege leerjaar een op dit
moment. We merken tevens dat onze kinderen/jongeren binnen en buiten de school hun
gestructureerde schoolse vaardigheden een beetje hebben afgeleerd.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van alle leerlingen in Nederland enige
vertraging heeft opgelopen en dat is niet zo gek. Ook ons schoolteam heeft na zo’n vijf
weken de stand van zaken opgemaakt. Conclusie is dat we gezamenlijk – ouders / leerlingen
/ school - veel aandacht moeten hebben voor de gestructureerde schoolse vaardigheden:
-

Nadenken voordat we iets doen
Het trainen van het werkgeheugen
Onze emoties wat beter te reguleren
Onze aandacht meer leren vast te houden
Werkzaamheden taakgericht leren oppakken
Goed aanleren van planning en prioriteiten stellen
Weer beter leren te organiseren
Hieraan gekoppeld de tijd inschatten die we nodig hebben voor een bepaalde
opdracht, het werk verdelen en deadlines halen
Doelgericht gedrag ontwikkelen
Flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag
Soms een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren.

Online lessen volgen
We hebben ook dit schooljaar nog te maken met leerlingen die in quarantaine
moeten. Via dit bericht willen we iedereen informeren over de mogelijkheid voor
deze leerlingen om op afstand mee te luisteren met de docent. We moeten dan
ook helder onze verwachtingen naar elkaar uitspreken met betrekking tot het
online lessen volgen.
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We willen onze leerlingen die ongewild thuis moeten blijven graag de mogelijkheid
bieden om mee te luisteren via Teams. Dat moet natuurlijk nog een beetje inslijpen
en daarvoor vragen we ieders begrip. Het feit dat we van lokaal moeten wisselen
maakt het allemaal niet eenvoudiger. Ook onze leerlingen zullen daaraan moeten
wennen. De docent komt binnen, sluit het notebook aan en pas dan begint de les.
Afspraken voor leerlingen in quarantaine:
- Telefonisch kenbaar maken dat er sprake is van quarantaine
- De leerling belt direct aan het begin van de les bij de betreffende docent in via
Teams
- De docent zorgt ervoor dat de leerling kan meeluisteren.

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Wanneer mag je uit isolatie als je positief getest
bent?
Dit hangt af van je klachten en je gezondheid. Hieronder zien
we in welke situatie we uit isolatie mogen. De GGD bespreekt
tijdens het bron- en contactonderzoek met jou welke situatie
voor jou geldt.
-

-

Je mag uit isolatie als het minimaal 7 dagen is na het
begin van de klachten én je 24 uur geen klachten
meer hebt die passen bij corona. Als je klachten
aanhouden, mag je na 14 dagen pas uit isolatie.
Heb je verminderde afweer door ziekte of medicijnen,
dan mag je 14 dagen na het begin van de klachten
uit isolatie.

Het kan zijn dat je geen klachten had toen je getest werd.
Hieronder zie je in welke situatie je dan uit isolatie mag.
-

Als je beschermd bent tegen corona dan mag je na
3 dagen uit isolatie als je geen klachten hebt.
Je bent beschermd tegen corona als je
gevaccineerd bent.

Buitenlandse reizen
Nadat gebleken is dat de
verschillende geledingen binnen
onze scholen unaniem afraden om
buiten Nederland activiteiten te
ondernemen, hebben we als
management van Stichting OVO
dit besluit dan ook overgenomen.
Dat betekent dus dat er dit
schooljaar
geen
buitenlandse
activiteiten
plaatsvinden.
Afgelopen dinsdag heb ik in
algemene personeelsvergadering
aan collega’s gevraagd na te
denken
over
alternatieve
activiteiten binnen Nederland.
Helaas
zijn
er
ook
binnen
Nederland veel organisaties die
een coronatest of QR-code eisen.
Wordt vervolgd……

Blij nieuws van onze collega Oafa Elkhalki, docent Nederlands:
Op 28 september is dochtertje Maryam geboren!
Wij feliciteren Oafa en haar man van harte en wensen hen veel geluk!

Designprijs voor leerlingen
Beeldende vorming
Tijdens de jaarlijkse Art & Design week van het
Gorcums Museum hebben de leerlingen
Beeldende vorming de prijs voor uitvoering
gewonnen.
Gezamenlijk
maakten
zij
boekenkistjes voor hun lievelingsboek. De
inhoud moest zichtbaar zijn in de illustraties aan
de buitenkant. Dit resulteerde in een gezamenlijk
werk waarbij de boekenkist van Hugo de Groot
centraal stond. Wethouder Ro van Doesburg
reikte de prijs uit tijdens de opening van de
tentoonsteling. In het juryrapport werd vermeld
dat vooral de strakke uitvoering en de manier
van illustreren eruit sprongen.
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Wethouder Ro van Doesburg overhandigt de prijs

De tentoonstelling van dit en ander werk van Gorcumse scholieren is nog gratis te bezoeken tot en met zaterdag
9 oktober.
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