Datum:
29 mei 2020
Jaargang: 2019-2020

Van de directeur
Start 2 juni
Volgende week dinsdag 2 juni gaan we
heropenen en dat doen we met de roosters
zoals jullie vandaag ontvangen. Mocht
iemand in het rooster onvolkomenheden
constateren, dan graag snel aan je mentor
rapporteren.

Agenda week 23
Ma 1-6:
2e Pinksterdag

Fietsenstalling
De huidige fietsenstalling is gesloten. We hebben drie nieuwe
plaatsen voor de fietsen en scooters:
-

Havo krijgt de stalling op het schoolplein tegen het hek
bij Technasium;
Mavo krijgt de stalling op de plaats van het huidige
scooterhok (losse gymzaal);
Atheneum gaat via de achterste poort (Uilentuin) naar
het verharde basketbalveld.

Looproute in schoolgebouw
Di 2 t/m vr 5-6:
Lessen volgens
aangepast rooster (zie
Som).

Het schoolgebouw is aangepast met eenrichtingsverkeer:
-

Ingangen zoveel mogelijk aan de oostkant (noodtrap bij scheikunde)
Uitgangen aan de westkant (noodtrap handvaardigheid).
We bewegen met de klok mee van binnen naar buiten (zie filmpje op volgende
pagina). Vanuit handvaardigheid naar lokaal scheikunde => door nooduitgang via de
straat weer naar de achteringang en bij noodtrap scheikunde weer naar binnen.

Ons Coronaprotocol
-
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-

Blijf thuis bij klachten;
Kwartier voor aanvang kunnen leerlingen binnen en rechtstreeks naar lokaal;
Bij binnenkomst staat er een hygiënezuil om je handen te desinfecteren;
Leerlingen blijven in principe in het lokaal, docenten verplaatsen zich;
Docenten zijn een kwartier voor aanvang in de klas;
Lessen zijn aansluitend waardoor er geen pauzes ontstaan;
De kantine is niet open;
Geen gebruik maken van kluisjes;
Leerlingen mogen tijdens lessen naar het toilet de gangen zijn dan leeg;
Verplicht handen wassen;
Tijdens schooltijden is er drie keer een
extra schoonmaakronde in toiletten;
Was handen zorgvuldig en vaker dan
gebruikelijk
De centrale hal is personeelskamer,
geen toegang voor leerlingen.
Geen handen schudden;
Nies en hoest in de elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes.

Lestijden

Filmpje route in schoolgebouw

1e = 08.30 uur
2e = 09.15 uur
3e = 10.30 uur
4e = 11.15 uur
5e = 12.30 uur
6e = 13.15 uur
7e = 14.30 uur
8e = 15.15 uur
9e = 16.00 uur
Lessen zijn altijd
aaneengesloten
per jaarlaag
https://www.youtube.com/watch?v=PZ0v0FTBQlw

Oproep vrijwilligers
Vanaf 2 juni moeten we zo’n zes weken toezicht houden op 1,5-meter-maatregel. Dat toezicht moet plaatsvinden
in het gebouw, op het schoolterrein en rondom de school.
Ons Fortes-team is nodig om elkaar te ondersteunen als onderwijsassistent. Een docent geeft les en een collega
is aanwezig in het andere lokaal om toezicht te houden.
Voor de gangen, trappenhuizen, pleinen enz. wil ik proberen vrijwilligers te vinden. Daarom richt ik me ook tot u
als ouders. Bent u toevallig in de gelegenheid om een dagdeel beschikbaar te zijn als toezichthouder?
Mocht u in de gelegenheid zijn, wilt u dit dan doorgeven op info@forteslyceum.nl
Bij voorbaat dank.

ArtFactory – Animatie
Een vak dat je nog nooit hebt gehad, dat helemaal nieuw voor je is, en je
voor het eerst krijgt met thuisonderwijs; dat was een hele bijzondere situatie.
Het overkwam de afgelopen weken alle brugklassen ArtFactory, want zij
krijgen elke periode steeds een andere docent en steeds een ander 'vak' (4
in totaal!), zo ook online! Het was een beetje vreemd misschien om elkaar
niet in het echt te kunnen ontmoeten, maar gelukkig konden we via
Teams wel gewoon samen aan de slag!
Bij het vak Animatie kijken en bespreken we tijdens de les samen veel
voorbeeldfilmpjes, wisselen we ideeën uit voor het gebruik van materialen die
iedereen thuis wel heeft liggen, leren we iedere les over andere technieken
voor het maken van een animatie waarin 'magie werkelijkheid wordt' en
delen we natuurlijk de tofste resultaten met elkaar. Alle leerlingen maakten
deze laatste periode al meteen 4 eigen animatiefilmpjes. Ik was er van onder
de indruk, want wat zijn ze steeds van hoog niveau! Super, ik heb erg veel zin
om jullie volgende week eindelijk 'in het echt' te gaan ontmoeten, met z’n
allen aan de slag te kunnen en onze krachten te bundelen, want er zitten zo
veel talentjes in deze groep!
Hiernaast en op de volgende pagina de filmpjes gemaakt door Naomi
Moller, Lennard Top, Ismay Vonk, Jasmijn Ligter en Doortje Temminck Tuinstra
uit de onlangs bij Animatie gestarte groep M1geel.
Céline Buntsma, team ArtFactory

Naomi:
https://youtu.be/jaUC_jKtwic

Lennard:
https://youtu.be/OuP3-FYwTpU
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Ismay:
https://youtu.be/13EwvFVCVsg

Jasmijn:
https://youtu.be/J_6X795e0Mo

Doortje:
https://youtu.be/PjHZN5mMWw
I

