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Van de directeur
Aan de reeks bouwjournaals is een eind gekomen,
want onze nieuwe sporthal is klaar!
De docenten LO en Sports hebben deze week
hard gewerkt aan de verhuizing van de materialen
en het inrichten.
Maandag 7 februari wordt onze prachtige hal
ingewijd en dat gaat natuurlijk een feestelijk tintje
krijgen.

Agenda week 6
Di 8-2, 14.15-16.15
uur:
Proefpresentaties
profielwerkstukken
H5
Di 8-2, 8e en 9e uur:
Inhalen toetsen
Wo 9-2:
Proefpresentaties
profielwerkstukken
M4 voor M3
Do 10-2:
Eindpresentaties
profielwerkstukken
A6
Vr 11-2, 7e en 8e uur:
Maatwerk Special

Vacature docent Nederlands
In het algemeen hebben we op Fortes geen probleem met het vinden van docenten, maar
op dit moment neemt de uitval van docenten Nederlands dusdanig toe dat we ons in
bijzondere bochten moeten wringen om lessen Nederlands doorgang te laten vinden. Dat
het een landelijk probleem is weet ik wel, maar wij hebben daar nu toch echt voor het eerst
last van. 24/7 zijn we aan het werk om hierin verandering te brengen en we hopen daar snel
de effecten van te zien. Tot dan hoop ik vooral op begrip van leerlingen en ouders.
Inmiddels kan ik u melden dat we met enkele kandidaten in gesprek zijn. Ik hoop u daarover
volgende week meer duidelijkheid over te geven.

Documentaire op NPO
We horen in de media vaak over sociaal-maatschappelijke misstanden in onze
maatschappij en dat lijkt vaak een-ver-van-mijn-bed-show.
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De geschiedenis leert ons helaas dat dit niet altijd het geval is. Komende dinsdag wordt de
documentaire over Maryana Flameling op NPO uitgezonden, een documentaire die stilstaat
bij het leven van Maryana en de onomkeerbare impact die pesten kan hebben.
Opnieuw leven wij erg mee met haar ouders en zien en voelen we het verdriet in en buiten
onze school. Maryana heeft te maken gehad met langdurige pesterijen in haar woonplaats
en ondanks dat ze zich veilig voelde op onze school, was dat niet voldoende om haar bij
ons te houden. Haar belangrijke nalatenschap leert ons: heb oog voor elkaar, zorg voor
elkaar, laat een ieder in zijn waarde. Dat is waardevol voor de huidige sfeer op onze school,
‘niet loslaten, maar anders vasthouden’.
(vervolg op pag. 2)

Kinderen begeleiden naar jongvolwassenheid is in deze tijd niet alleen aandacht besteden aan het offline
leven, maar vooral meekijken en het monitoren van hun online leven. Zeker in deze tijd van
coronamaatregelen zien we dat de invloed van sociale media nog verder versterkt wordt. Daarom willen we
nog meer aandacht besteden aan de onuitwisbaarheid van ‘delen’ op dit medium. We weten dat dit besef
ook op onze collega-scholen leeft en dat ook daar aandacht is voor pesten. Ook nu zien we dat preventieve
maatregelen, zoals thuiswerken en quarantaine, leiden tot bijwerkingen zoals eenzaamheid, depressiviteit en
zelfs geweld. De bijwerkingen die kwetsbare mensen ondervinden in de samenleving hebben uiteraard ook
gevolgen voor onze leerlingen en hun sociaal welbevinden.
Ik schrijf dit niet om u aan te sporen om de documentaire te bekijken, maar wel om met u te delen dat de
documentaire bestaat en wat het los kan maken bij wie hem gaat zien. Zo kunt u een weloverwogen beslissing
nemen. Mocht uw kind de documentaire willen zien, dan adviseren we u mee te kijken en in gesprek te gaan.
Maar ook om geen delen over te slaan. Daardoor kan er namelijk een vertekend beeld ontstaan. Praten over
zelfmoordgedachten kan anoniem. Chat 113.nl of bel 113 of bel gratis 0800-0113. Uiteraard kan uw kind
contact opnemen met de mentor als er behoefte is om over de documentaire te praten.

Pleinfestijn
Afgelopen vrijdag was ons schoolplein in winterse sferen, vanwege het behalen van het predicaat ‘Excellente
School’. Deze Michelinster voor scholen is reden genoeg voor een feestje, zo was onze overtuiging en de meest
passende vorm vonden wij een leuke activiteitenmiddag voor onze leerlingen op het schoolplein.
Tegelijkertijd begrijp ik dat een deel van onze ouders zich afvraagt waarom we dit nu zo uitgebreid aandacht
geven, gezien alle effecten van de pandemie. Zo waren er inderdaad nog veel leerlingen absent vanwege
besmetting of quarantaine. Tot lesuitval heeft deze middag niet geleid, want onze leerlingen mochten volgens
rooster (na afloop van hun lessen) deelnemen aan de activiteiten op het schoolplein.
In ‘De Stad Gorinchem’ prijkte een sfeervolle foto van het festijn op de voorpagina. Zo konden alle lezers in
Gorinchem en de regio kennis nemen van ons predicaat ‘Excellent. Ik ben opnieuw trots op onze school, waar
zoveel mogelijk is en creativiteit de norm is.

Foto’s door @Jan Noorlandt

Buitenschoolse activiteiten
Nu de maatschappij weer wat meer open gaat, zullen ook wij de komende weken en maanden gaan
proberen de buitenschoolse activiteiten weer op te starten, misschien zelfs die in het buitenland. Daarbij
hanteren we het solidariteitsprincipe, wat wil zeggen dat we geen vragen gaan stellen over vaccinaties of
testen. Maar iedereen moet zich wel bewust zijn van de beperkingen en zich realiseren dat bij sommige
binnenactiviteiten de groepen gesplitst moeten worden, waardoor een deel van de leerlingen even buiten
zal moeten wachten.
De organisatoren van deze buitenschoolse activiteiten gaan hun best doen om een zo breed mogelijk
programma op te zetten, waarbij we alle leerlingen kunnen betrekken. Want we onderschrijven met z’n allen
het belang van zulke programma’s, waardoor leerlingen hun wereld vergroot zien worden op allerlei
gebieden, zoals natuur, wetenschap, kunst, cultuur en taal.

Maatwerk Special
Vrijdag 11 februari start een pilot ‘Maatwerk Special’. Een initiatief voor en door leerlingen om meer ‘leuke’
en extra-curriculaire onderwijsactiviteiten na schooltijd binnen Fortes te realiseren. We hopen hiermee o.a.
in deze behoeftes te kunnen voorzien:

•

Ruimte bieden om een positief ‘wij-gevoel’ te ontwikkelen, bijvoorbeeld op basis van interesses in
deze vormende levensfase

•

Ruimte bieden om binnen deze woelige tijden voor ontspanning en verdieping (excelleren)

Waar komt dit idee vandaan? Van de jaarlijkse Tech-Cultuur-Middag! In december heeft A5tech, binnen
de toen geldende Corona-maatregelen, weer diverse leuke, muzikale en smakelijke activiteiten
georganiseerd voor geïnteresseerde collega’s (zie foto-impressie). Dit maakte beide partijen enthousiast
om meer te gaan organiseren voor en met elkaar, gebaseerd op wat we in ons Fortes nou eigenlijk
allemaal letterlijk en figuurlijk in huis hebben… en dat is een hele hoop!
Hieronder staat het bericht dat aan de leerlingen van klas 1, 2 en 3 is verstuurd; we hopen veel
inschrijvingen te ontvangen, zodat de pilot slaagt en er meer ‘Specials’ kunnen worden aangeboden, dus
SCHRIJF JE IN!

Projectweek Sports
In deze projectweek mochten wij met Sports 3 gelukkig weer
op pad. Helaas konden we het jaarlijkse winterkamp in
Winterbergen door de Covid-maatregelen niet door laten
gaan. Desalniettemin zijn we twee dagen op stap geweest
om toch nog het echte wintersportgevoel mee te maken.
Op dinsdag 25 januari zijn we met de gehele Sports 3 groep
naar SnowWorld Rucphen gegaan. Hier gingen we ijskarten,
waar leerlingen deelnamen aan meerdere drift-sessies.
Daarnaast kregen de leerlingen les in het snowboarden en
skiën. De dag erna, woensdag 26 januari, zijn we met deze
groep naar SnowWorld Landgraaf gegaan, de grootste
indoor skihal van de Benelux! Hier vervolgden de leerlingen
hun lessen in het skiën en snowboarden. Om dit vervolgens
in de middag toe te passen op de 387 meter lange pistes!
Niels de Koter, namens team Sports

Technasium klas 1
Afgelopen vrijdag hebben onze bruggers hun tweede
Technasiumproject afgerond. Ze hadden van Waterschap
Rivierenland de opdracht gekregen een waterberging te
ontwerpen met een extra toepassing. Dit resulteerde in
waterbergingen gecombineerd met: een parkeergarage,
innovatieve (water)speeltuinen, skatebanen, ijsbanen,
recreatieplassen en flora & fauna. Hun oplossing hebben ze
vertaald naar prachtige maquettes. Tijdens de projectdag
van afgelopen vrijdag hebben ze via een live-verbinding
gepresenteerd aan WSRL. Naast het praten in de camera,
moesten ze ook via een tweede camera een helikoptervlucht
maken over hun maquette. We zijn trots op hoe die bruggers
dat maar gewoon even hebben gedaan! Alle teams werden
daarbij spontaan ondersteund door Onno en Yordin, uit
A1tech, die alle techniek voor hun rekening namen. Bedankt
jongens!
We sloten af met heerlijke (door de leerlingen) zelfbakken
pannenkoeken en tosti`s uit onze keuken en hebben er zo een
leuke dag van gemaakt.
Deze week starten we met een nieuw project in opdracht van
Defensie. Leerlingen gaan aan de slag met het bedenken en
ontwerpen
van
innovatieve
toepassingen
aan
legeruniformen om de fysieke gesteldheid van militairen te
kunnen monitoren. Weer een hele mooie uitdaging!
Team Technasium
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Excursie AH3 tech en H2 tech naar Fontys
Vorige week woensdag zijn we met een bus vol Tech-leerlingen
vertrokken naar Fontys Hoge school in Eindhoven voor het
Junior Academy programma. Dit programma is onze leerlingen
aangeboden ter oriëntatie op het techniekprofiel. Zeer
waardevol voor de leerlingen uit AH3Tech die binnenkort hun
definitieve profielkeuze voor de bovenbouw gaan maken.
Omdat de club helaas niet volledig was, hebben we de
leerlingen van H2Tech gevraagd aan te sluiten; je kunt alvast
maar op de hoogte zijn, toch! �

Het programma bestond uit korte
workshops
waarin
de
verschillende
richtingen op het Fontys naar voren
kwamen. Denk aan opleidingen binnen
‘automotive’ en ‘electrical engineering'.
Het was een leerzame maar vooral
ontspannen ochtend. Iedereen was blij om
er echt weer even uit te zijn.
Team Technasium

Filmpremière ‘Waterschim’
Afgelopen donderdag was ik op de filmpremière van Waterschim, de vierde film van oudleerling Jelmar van Ommen, VO-Entertainment.
De filmpremière vond plaats in zalencentrum Het Bruisend Hart in Hoornaar en werd bezocht
door een (met het oog op de coronaregels) toelaatbaar aantal bezoekers.
Mooi om te zien dat de acteurs regionaal en lokaal gecast zijn en zich buitengewoon goed
konden inleven in de suspense van het thema. Na afloop mocht ik nog op de foto met de
hoofdrolspelers Senna van der Steldt en Johan van der Zee (beiden ook oud-leerlingen) Jelmar.
De film is te bekijken via Youtube.
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