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Van de directeur
In juni 2021 is de Graaf Reinaldalliantie in opdracht van Waterschap
Rivierenland gestart met de uitvoering van de dijkversterking tussen
Gorinchem en Waardenburg. Dit doen ze op verschillende locaties,
onder andere in de directe omgeving van onze school.

Agenda week 45

Ma 8 t/m vr 12-11:
Stage M4
Ma 8-11:
Fortes Academy
A4/A5/A6 met Mo
Hersi
Ma 8-11:
Talentenstromen klas 1

Om veiligheidsredenen is het goed dat onze leerlingen zich realiseren dat er gewerkt wordt aan
de dijk en hoe ze moeten omgaan met de vrachtwagens op de weg en grote machines op en
langs de dijk. Veel van deze zware machines hebben een zogenaamde dode hoek, waardoor
ze fietsers die links en rechts voorbijkomen niet of te laat zien. Ik roep dus alle leerlingen op alert
te zijn op de weg en met name in de omgeving van grote vrachtwagens en andere machines.

Corona in beeld
Vooralsnog zijn we vrijgesteld van het dragen van mondkapjes in het voortgezet- en
basisonderwijs. Laten we met elkaar onderstaande regels consequent toepassen om verdere
besmettingen te voorkomen en daarmee strengere regels.
Een en ander heeft wel consequenties voor georganiseerde bijeenkomsten op school vanaf 6
november. Bij het onderwerp ‘ouderspreekavonden’ kom ik daarop terug.

Di 9-11:
Talentenstromen klas 2
Wo 10-11, middag:
Expeditie Fortes
Do 11-11:
Talentenstromen klas
4/5/6
Do 11-11:
Voorlichtingslessen
H3/A3
Vr 12-11:
Talentenstromen klas
4/5/6
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Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd bent.
Ben je positief getest en heb je dus corona? Blijf dan thuis en uit de buurt van anderen.
Houd anderhalve meter afstand tot anderen, dat is veiliger.
Geef andere mensen geen hand en was vaak en goed je handen.
Hoest en nies in je elleboog en zorg voor frisse lucht.

Ouderspreekavonden 22 en 23 november
Op 22 en 23 november hebben ouders en leerlingen de mogelijkheid om met
onze docenten te spreken gedurende 10 minuten. Deze gesprekken zullen, net
als vorig schooljaar en als gevolg van de nieuwe maatregelen,
online georganiseerd worden. We gaan als volgt te werk:
Ouder(s)/verzorger(s) krijgen via de mail een uitnodiging om bij maximaal twee vakdocenten een
10-minutengesprek aan te vragen. Onze deskundigen maken een rooster gemaakt voor alle 10minutengesprekken.
Sommige docenten kiezen ervoor om de gesprekken vanuit hun huis te voeren, andere collega’s zullen dat
vanuit ons schoolgebouw doen. De schoolleiding zal de gesprekstijd bewaken en het wisselsignaal omroepen.
Het is in ieders belang dat de gesprekken strak volgens rooster plaatsvinden. Dit om te voorkomen dat
gesprekken elkaar overlappen en een volgend gesprek te laat van start gaat.
Dank voor u begrip hiervoor.

Webinar ‘Sterk Beroepsonderwijs’
Woensdag 3 november waren wij te gast in een live webinar van ‘Sterk Beroepsonderwijs’. Tegelijkertijd waren
zij te gast bij ons, want het webinar werd namelijk uitgezonden vanuit onze eigen prachtige studio 1. De
opnamecrew was ontzettend onder de indruk van de studio in onze school. Zo’n professionele setting hadden
ze nog niet eerder in een middelbare school gezien, terwijl zij op veel scholen komen.
Het thema van de webinar was ‘De Nieuwe Leerweg’; wij zijn hier pilotschool voor. De Nieuwe Leerweg is een
samensmelting van VMBO TL en GL en moet in 2024 een feit zijn.
Samen met het Insula College uit Dordrecht hebben Nicolien Loef en ik verteld over onze ervaringen als
pilotschool tot nu toe. Dit schooljaar zijn we in de derde klas gestart met het nieuwe praktijkgerichte vak
Economie en Ondernemen. Veel scholen in het land die niet gekozen zijn als pilotschool zijn benieuwd naar
onze ervaringen en willen hier graag mee aan de slag. Ruim 400 collega’s uit het hele land hebben live naar
de uitzending gekeken en de ervaring leert dat de uitzending nog veel vaker teruggekeken zal worden.
Ik wil onze leerlingen Ameera Malik en Jaimy Schrijver hartelijk bedanken voor hun deelname aan het webinar.
Ook zij hebben verteld over hun ervaringen en dat deden ze heel erg goed, terwijl de spanning goed voelbaar
was met al die camera’s en warme lampen op hen gericht.
Wij vonden het een leuke ervaring; zowel om te gast te zijn in dit webinar, als de organisatie binnen onze eigen
school. Nu weer verder aan de slag om deze pilot tot een succes te maken; we zijn goed op weg!
Khadija Lali, afdelingsleider mavo

Een moment tijdens het webinar van afgelopen woensdag, vanuit studio 1

Nieuwe docenten Nederlands stellen zich voor
Mijn naam is Anmol en samen met Abdelhak kom ik de sectie
Nederlands op het Fortes Lyceum versterken. Ik ben er al
werkzaam sinds het begin van dit schooljaar, maar per 1
november jl. werk ik fulltime.
Mijn volledige naam is Anmol
Sharma Mand en 24 jaar geleden
werd ik in de mooiste stad van
Nederland, Rotterdam, in het
wiegje gelegd. Samen met mijn
moeder woon ik nu in het zuiden
van deze Maasstad.
Vorig jaar heb ik, ondanks de wereldwijde coronapandemie,
mijn diploma voor leraar Nederlands behaald. Doordat de
lessen op de universiteit toen online werden verzorgd, koos ik
ervoor om “tijdelijk” via een detacheringsbureau aan het
werk te gaan. Via het bureau “Derek” kwam ik toen terecht
op deze mooie school.
Ik begon met lesgeven aan de klassen A1Tech, A3Tech en
A3a. Nu geef ik ook les aan H3c, H3Tech, A2Tech, A1b en het
bevalt me erg goed!

Gedicht Ruben van Zanten
gepubliceerd
Tijdens de lessen Tech-CKV (Culturele en
Kunstzinnige Vorming) deed Ruben van
Zanten uit H5tech een creatief onderzoek
naar Hugo de Groot en literatuur.
Hij besloot zijn resultaat in te sturen voor de
Gorinchemse literatuurprijs en zijn inzending
werd geselecteerd voor publicatie in de
uitgave ‘Hugo de Groot en zijn nalatenschap’,
binnenkort verkrijgbaar via de website van de
Gorinchemse literatuurprijs.
Céline Jansen, docent CKV e.a.

Een nieuw gezicht bij de
sectie Nederlands. Mijn
naam
is Abdelhak Aoulad
Hadj, ik ben 36 jaar oud
en
woon
in
Tiel.
Geboren in Al Hoceima,
een klein kustplaatsje in
het
noorden
van
Marokko, getogen in
Nederland.
Vanuit
de
hulpverlening
ben
ik
doorgestroomd naar het onderwijs en
inmiddels ruim vijf jaar werkzaam als docent
Nederlands. Nu nog even pendelen tussen het
Fortes Lyceum en het Lingecollege in Tiel.
Hopelijk na de kerstvakantie ga ik hier volledig
aan de slag.
Ik leid een actief leven, breng mijn vrije tijd
door met vrienden en familie, verder lees ik
graag en doe ik aan Crossfit.

Pag. 2

Bokskampioen Dylan Vos
Dylan Vos, uit M4, is afgelopen zondag
Nederlands kampioen boksen geworden
in de B klasse jeugd! Het was zijn eerste
officiële toernooi en hij viel direct in de
prijzen.
Dylan kickbokste al op heel jonge leeftijd,
maar 3 jaar geleden stapte hij over naar
het boksen. En dat bleek een gouden
greep.
Dylan
is
zelfs
inmiddels
geselecteerd
voor
het
Nederlands
boksteam.
Top gedaan, gefeliciteerd Dylan!
Dylan, geflankeerd door zijn trainers, met zijn kampioensmedaille.
Foto uit ‘De Stad Gorinchem’, van 2-11-’21

Fortes Academy: Mo Hersi
Mis het niet! Voor de inspirerende sessie van maandag 8
november zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Dus leerlingen van A4 / A5 / A6 …. Schrijf je snel in. Dat kan
via de QR-code op de poster.

