Datum:
10 februari 2022
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Woensdagmiddag was ik aanwezig bij een deel van de presentaties
van profielwerkstukken in Mavo4.
Lenna, Isabel, Esmee, Connie, Jinthe en Marit, wat heb ik genoten van
jullie presentaties en toekomstplannen.
Wat hebben we veel talentvolle jongeren op school die snappen waar
ze mee bezig zijn en absoluut uitzicht hebben op een prachtige
carrière.

Agenda week 7
Ma 14-2:

Jullie moesten wel steeds vertellen dat het helaas een online intakegesprek was of helaas
een digitale open dag, maar de wereld is nu eenmaal indringend veranderd. Dat is een
feit en daarmee dus voorlopig een gegeven. Daar zullen we het even mee moeten doen
zonder steeds te blijven vergelijken met voorgaande jaren.
Ik zag ook veel diversiteit, overtuiging en doorzettingsvermogen en dat ik heb ik het
afgelopen jaar weleens gemist. Dank aan alle jongeren van mavo 4 voor dit mooie inkijkje
in jullie ambitie binnen en buiten onze school.

Di 15-2, 8e en 9e uur:
Inhalen toetsen
Wo 16-2, middag:
Expeditie Fortes
Talent

Maatwerk Special
Vrijdag a.s. start de pilot ‘Maatwerk
Special’, een initiatief voor en door
leerlingen.
Samen met hun docenten willen de
initiatiefnemers meer ‘leuke’ en extracurriculaire
onderwijsactiviteiten
na
schooltijd binnen Fortes realiseren.
Wij ondersteunen dit allen om hiermee o.a.
de positiviteit te bevorderen om onze
jongeren te motiveren door te gaan.
De eerste ‘Special a.s. vrijdag is een
muziekles met een drumstel, elektrische
gitaren en zelfs een harp.
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Wil je meer te weten komen over deze
instrumenten of misschien zelfs even wat
uitproberen, schrijf je dan via het Maatwerk
Special blokje in je rooster! (doe dit via een
browser, niet in de app…..) Het maatwerk
Specialblok staat op het 7e en 8e uur. Er is een
limiet op het aantal inschrijvingen, dus zorg
dat je op tijd inschrijft.
Initiatiefnemers zijn Noa en Thirza uit A5Tech,
muzikale ondersteuning door conciërge
Nick, muziekdocent Albert ter Haar en P&Pdocent Celine Jansen.

Ingebruikname sport-/turnhal
De Fortes sport-/turnhal aan de Wijdschildlaan is maandagochtend 7 februari in gebruik genomen door
de leerlingen en docenten van het Fortes Lyceum. Een filmpje van dit mooie moment is te bekijken via
YouTube: https://youtu.be/3RyO3f2ON60. Ook turnvereniging OKK is vanaf maandagavond vaste
gebruiker van de turnhal.
Na jaren van voorbereiding en overleg is in een betrekkelijk korte tijd deze geweldige sport-/turnhal
verrezen. Aan een reeks van bouwactiviteiten is een einde gekomen en aan de voorkant van de sporthal
is een prachtig parkeerterrein gekomen. Ook rondom de hal is alles weer netjes aangelegd en ingeplant.
Dank aan onze buurtgenoten die met zoveel begrip de overlast voor lief hebben genomen. De docenten
LO en Sports hebben deze week hard gewerkt aan de verhuizing van de materialen en het inrichten van
magazijnen en bergingen. Tegelijkertijd zijn de laatste klusjes nog gedaan om vanaf nu volledig gebruik te
kunnen maken van alle sportfaciliteiten in deze enorme sport-/turnhal.

Onze
prachtige
hal
is
maandagochtend door leerlingen
met hun docenten met een feestelijk
tintje
ingewijd.
Leerlingen
zijn
overenthousiast bij het betreden van
de sporthal die dan ook rijk is uitgerust
met erg veel sportmogelijkheden. Dat
mag dan ook wel na jarenlang
pendelen naar allerlei zaaltjes en
hallen elders in de stad. De sport/turnhal heeft drie zaaldelen waarvan
een deel met vaste turnopstelling en
nog een kleine zaal op de eerste
verdieping. De hal is rijkelijk voorzien
van
alle
faciliteiten
voor
turnwedstrijden met valbak en een
super verende turnvloer. In de hal zijn
voorzieningen
aangebracht
voor
vrijwel alle sporten inclusief een
inklapbare
trampoline.
Op
de
verdieping is ook een vaste tribune en
een kleine kantine voor ouders die met
hun
‘turnkinderen’
meekomen.
Gorinchem heeft er niet alleen een
sporthal bij, maar ook een echte
turnhal én Fortes Lyceum kan vanaf nu
heerlijk thuis sporten, zowel binnen als
buiten.

Vacature docent Nederlands
We hebben inmiddels 2 docenten Nederlands aangenomen en 1 freelance docent. Maar
we willen best wat meer lessen Nederlands verzorgen dan regulier, dus mocht je iemand
horen of iemand kunnen interesseren, laat hem of haar dan contact opnemen met de
school.

Kick-off opdracht Defensie Technasium klas 1
Afgelopen vrijdag zijn de 1e jaars Technasiasten gestart met een nieuwe Technasium opdracht van defensie.
Ieder jaar biedt defensie landelijk nieuwe technologische vraagstukken aan om jongeren te interesseren voor
techniek en defensie.
Het is altijd even afwachten met welke opdrachten defensie komt. Dit jaar waren we blij verrast met een leuke
uitdaging, genaamd ‘monitoren van militairen'. De fysieke gesteldheid van militairen die op missie gaan, zou
door aanpassingen en toevoegingen aan hun uniform beter gemonitord kunnen worden. Hierdoor kunnen
militairen voortijdig behandeld worden, zodat zij niet voor langere tijd ineens uitvallen.
Niels Roelen, oud-militair en oud-leerling van
onze school, heeft de opdracht ingeluid en
gedemonstreerd
hoe
hij
destijds
ter
voorbereiding op een missie ‘zijn baljurk’ met
zorg aantrok (=vakjargon voor zijn uniform � ).
Bij ieder item had Niels een verhaal waar de
leerlingen met volle aandacht naar luisterden.
Komende vrijdag ontvangen we tijdens de O&O
les een huisarts die de leerlingen de nodige
expertise zal bijbrengen betreffende de vitale
functies en waarden van het menselijk lichaam.
Deze informatie hebben de leerlingen nodig om
de vooronderzoeken goed af te kunnen ronden.

Voor alle teams hebben we een fantastische legeroutfit met helm aangeschaft en de bedoeling is dat ze
daaraan de nodige aanpassingen en toevoegingen maken. Als we de opdracht over zes weken afronden,
zullen zij de aangepaste uniformen presenteren op de catwalk. We zien daar nu al naar uit!
Ilona Niemantsverdriet en Bianca Stalenhoef, docenten Tech klas 1

Projectweek ArtFactory
Klas 1
In normale omstandigheden stond voor deze periode een bezoek aan ‘Instituut Beeld en Geluid’ op het
programma, maar dat is momenteel gesloten. Niet zoals voor de hand zou liggen als gevolg van de
Coronamaatregelen, maar door een verbouwing. Voor de projectdag in maart gaan we zeker een
alternatieve bestemming vinden.
Voor deze projectweek hebben we dus alvast de workshops aangeboden die voor maart op het programma
stonden.
Dat betekende voor de helft van de groep de TV-studio en de andere helft fotografie. Daarnaast werden er
in de Waan interessante Disney docu’s getoond en werd er heerlijk popcorn gegeten!

Klas 1 - Docu

Klas 1 - TVstudio

Klas 1 heeft de documentaire Disney’s eerste
avondvullende film, ‘De totstandkoming van
Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen’ gekeken.
Hierin werd uitgelegd hoe Sneeuwwitje 87 jaar
geleden is bedacht, ontworpen en is gemaakt. De
leerlingen ontdekten dat er vóór Sneeuwwitje alleen
korte tekenfilms werden gemaakt en dat
Sneeuwwitje een inspiratie werd voor de Disneyfilms
die we vandaag de dag kennen.
Na een korte pauze werden er 3 korte tekenfilms
bekeken waar aansluitend een Kahoot quiz over
werd gemaakt.

Klas 1 De Waan

Klas 1 TV-studio

Klas 1 TV-studio, regiekamer

Klas 1 – Fotografie
Klas 1 heeft een fotochallenge gedaan. In een team
moesten ze samenwerken. Elk team kreeg
opdrachtkaartjes met een begrip erop. Bijvoorbeeld:
reflectie, kikkerperspectief, emotie.
De teams waren heel enthousiast. Het winnende team
had 17 van de 25 opdrachten gehaald. Super knap!
Er is spontaan een vinkjesprijs ontstaan ✅. Dit team
had niet de meeste goede foto’s, maar de mooiste
😀😀 (Zie selectie foto’s op de volgende pagina.)

Vinkjesteam fotografie klas 1
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Klas 3 – Filmfestival
Hoewel maar een deel van de klas aanwezig kon zijn,
hebben we ons geplande ‘FilmFestival’ door laten
gaan.
In groepen hebben de leerlingen twee dagen gewerkt
aan een one-minute fictie film en een bijbehorende
filmposter. De winnaars van de film maken kans dat hun
film namens de school opgestuurd gaat worden naar
het NFFS, het Nationaal Film Festival voor Scholieren
waar bijzondere filmprijzen te winnen zijn èn het
bijwonen van een festivaldag voor inspirerende
workshops.

De winnende film ‘The Chain” is gemaakt door Niek,
Noa, Kiara en Celma:
https://youtu.be/UOt3lu3kZkU

Klas 3: Winnende filmposter
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Klas 3: Winnend filmteam

