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Van de directeur
‘t Is weer voorbij die mooie zomer … en onze vakantie hebben de
meesten van ons voor een belangrijk deel in Nederland doorgebracht.
Vakantie in eigen land had dit jaar een bijna mediterrane sfeer door het
prachtige weer; heel anders dan vandaag in onze eerste schoolweek.
Dit weekend maar even de sfeer vasthouden/terughalen door de foto’s
nog eens goed door te kijken of met elkaar de leuke ervaringen te
delen.
Inmiddels zit de eerste schoolweek er alweer bijna op. Een schooljaar dat opnieuw start met
Corona op de achtergrond. Maar in principe gaan alle leerlingen en collega’s weer fysiek
naar school. Iedereen heeft binnen onze school een eigen verantwoordelijkheid met respect
voor het belang van ons allen. Ook de verantwoordelijkheid die we moeten nemen met
betrekking tot onze dierbaren thuis, zeker voor de kwetsbare groep.

Agenda week 37
Lessen volgens het
rooster

Dit laatste was aanleiding voor onze collega André Kuppens om te besluiten zijn laatste lesjaar
niet te starten. Hij wil het risico van besmetting van zijn kwetsbare partner niet langer nemen
en gaat per direct met prepensioen. Verderop (pag. 3) heeft André een afscheidsbericht
geschreven aan ons allen. Uiteraard zullen we op een later moment een passend afscheid
voor hem organiseren.

Mooi schooljaar

Maatregelen RIVM

Zoals gezegd we zijn deze week gestart en de
aftrap was dinsdag met de ontvangst van onze
nieuwe enthousiaste leerlingen (zie foto).

Mondkapjes zijn niet verplicht en niet
verboden, de anderhalve meter
afstand tot volwassen is wel
verplicht.

De sfeer is als vanouds weer voortreffelijk.
Helaas is er wel veel technisch gedoe rondom
SOM. Zij geven zelf aan dat ze na een
datamigratie
performance-problemen
hebben. SOM werkt niet alleen heel traag,
maar kan lang niet alle gewenste onderdelen
aanbieden. Er wordt hard aan gewerkt, zo
laten zij ons weten.
We gaan er met elkaar een mooi jaar van
maken en ik doe een beroep op alle ouders,
leerlingen en collega’s om zo zorgvuldig
mogelijk om te gaan met Coronaregels in en
buiten onze school.
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We hebben in het gebouw alle
voorzieningen getroffen om het
risico zo veel mogelijk te verkleinen.
Leerlingen
willen
we
graag
stimuleren om veel naar buiten te
gaan. Dat gaat op een dag als
vandaag, met regenachtig weer,
dan ook al helemaal mis.
Gymlessen gaan we zoveel mogelijk
verzorgen op ons sportveld en ook
zo lang mogelijk voordat de winter
z’n intrede doet.
Er is veel aandacht voor de
ventilatie in ons gebouw en ook
daarmee lukt het voldoende zolang
het geen winter wordt. We gaan het
goed volgen en bekijken of en
wanneer we nieuwe maatregelen
moeten nemen.

Schoolgebouw
Ons schoolgebouw krijgt in week 40 nog een kleine uitbreiding aan de centrale hal. Hierin zal o.a. lokaal 001 worden
gerealiseerd. Dat betekent dat de komende weken lessen die in 001 geroosterd zijn nu even in het OLC of elders
gesitueerd zijn.
We hebben vanwege de 1,5 meter verplichting en een te kleine personeelskamer ook een klein deel van het OLC
vrijgemaakt als personeelskamer. Collega’s binnen Technasium zullen zoveel mogelijk hun pauzes in die ruimte
doorbrengen.
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we uitzien naar de bouw van een sporthal op ons
terrein. Ik hoop dat ergens in de komende maanden definitief te kunnen bevestigen.

Personeel
Aan het begin van dit schooljaar is ons team uitgebreid met een flink aantal nieuwe docenten. Een deel hiervan
stelt zich hieronder aan u voor.

Mijn naam is Francina Aalten, ik ben 43 jaar en woon in Zeist. Vanaf dit schooljaar kom ik de
sectie Nederlands versterken in een aantal mavo en havo klassen. Voor mij een leuke,
uitdagende baan.
In mijn vrije tijd lees ik graag boeken, wandel ik veel met mijn hond en maak ik graag mooie
reizen en stedentrips met mijn gezin of vrienden. De leerlingen en ik gaan er zeker een mooi
en leerzaam jaar van maken.

Ik ben Teus van Anrooij, 46 jaar jong en woonachtig in Gorinchem.
Na ruim 20 jaar actief geweest te zijn in het bank- en verzekeringswezen, ben ik een tijdje
geleden gestart met het omscholen naar docent economie. Onderdeel hiervan was een
stage en die heb ik vorig schooljaar gelopen op het Fortes Lyceum. Dit is zowel mij als de
school goed bevallen en dat heeft ervoor gezorgd dat ik vanaf dit schooljaar economie ga
geven in de onderbouw. Ik kijk hier erg naar uit en heb er ontzettend veel zin om het vak
economie een plaats te geven in de belevingswereld van de leerlingen!

Mijn naam is Ellen van de Corput en ik kom uit Breda. De afgelopen jaren heb ik in
Engeland gewoond, waar ik op verschillende middelbare scholen Frans en
Spaans heb gegeven. Dit jaar ga ik op het Fortes Lyceum weer twee talen geven: Frans en
Engels. Tevens ben ik mentor van een havo-klas. Ik kijk er erg naar uit om met
al mijn klassen aan de slag te gaan. In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met literatuur,
hockey, hardlopen en wandelen. Dit laatste het liefst in het prachtige Lake District. Ik
hoop dat mijn nieuwe collega’s het niet erg vinden dat ik daarnaast graag bak (alles van
triple chocolate brownies tot fudge en lemon drizzle cake).

Mijn naam is Randjita Jankie, 27 jaar oud, en woonachtig in Vlaardingen.
Het vak waarin ik gespecialiseerd ben, is wiskunde. Dit schooljaar begin ik op het Fortes
Lyceum als wiskundedocent.
Ik ben erg enthousiast en kan niet wachten om les te geven. Na verloop van tijd zou ik graag
willen verhuizen naar Gorinchem.
Wat betreft mijn hobby's: ik houd van reizen, sporten, lezen en gezelligheid.
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met alle collega’s en leerlingen op het Fortes
College!
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Mijn naam is Angélica Vermeulen. Ik ben 21 jaar en woon in Leerdam. Mijn hobby's zijn
bordspelletjes spelen, winkelen en de vrijwillige brandweer.
Dit is mijn eerste jaar hier op het Fortes Lyceum. Ik heb hiervoor gestudeerd aan de
lerarenopleiding en een baan gehad als docent wiskunde. Ik geef het vak wiskunde aan de
onderbouwklassen. Ik kijk uit naar aankomende schooljaar en heb er veel zin in!

Ik ben Noud Willemse, 49 jaar oud en woon in Wageningen. In het nieuwe schooljaar kom
ik het team versterken als docent natuurkunde, O&O en scheikunde. Laatstgenoemd vak
ga ik ook een beperkt aantal uren aan het Gymnasium Camphusianum geven.
Na mijn middelbare school heb ik diverse opleidingen gevolgd, respectievelijk
lerarenopleiding veehouderij, onderwijskunde Universiteit Twente en lerarenopleiding
natuurkunde.
Ik ben bijzonder blij dat ik op het Fortes Lyceum kan starten, zodat Ik kan mijn loopbaan als
docent in de vakken natuur- en scheikunde kan voortzetten en er is niets wat ik liever wil.
Dat ik ook het vak O&O ga geven maakt de functie voor mij extra aantrekkelijk.

Beste leerlingen, ouders en collega’s
Oudere mensen zijn een risicogroep als ze besmet raken met het Coronavirus, dus
dat geldt ook voor oudere leerkrachten. Het belangrijkste is eigenlijk dat ik mijn
beste maatje en vrouw Nel niet aan het risico wil blootstellen. Daarom heb ik
besloten om met onmiddellijke ingang met pensioen te gaan.
Net als een goeie voetballer: stoppen op je hoogtepunt. Het is een uitspraak die
je vaak voorbij hoort komen, maar wat kan het soms moeilijk zijn om die keuze te
maken. Weken heb ik met mijn gedachten geworsteld en uiteindelijk, na overleg,
een keuze gemaakt.
Het Fortes Lyceum heb ik ervaren als een hele fijne school, een warm bad. Ik kan terug kijken op een hele fijne
tijd met collega’s en leerlingen. Uiteraard met warme gevoelens, want wiskunde geven aan leerlingen was
echt mijn ding.
Een hoofdstuk afsluiten. Een boek dichtslaan. Mijn Fortesavontuur is eerder dan gepland voorbij. Maar is dat
niet hoe het altijd met reizen gaat? Je kunt plannen bedenken en dromen najagen, maar de werkelijkheid
moet ook nog in het plaatje passen.
Collega’s en al mijn leerlingen: heel erg bedankt voor het mogen samen werken met jullie. Het ga jullie goed
en zorg goed voor je zelf en wees voorzichtig.
Er is een tijd van komen en gaan, maar de tijd van gaan is nu gekomen.

Redactie: Henny Scheffers
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Met vriendelijke groet,
André Kuppens

