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Van de directeur
Examens in de Evenementenhal
Wij hadden als schoolleiding al even zorgen over de ruimtes waar we
de examens moesten afnemen binnen ons schoolgebouw. Toen
duidelijk werd dat dit nooit binnen ons eigen gebouw op 1,5 meter kon
plaatsvinden, heeft de examencommissie contact gezocht met de
Evenementenhal.

Agenda week 11

De bovenverdieping van deze enorme beurshal is
ruim genoeg om 220 examenleerlingen op 1,5
meter afstand van elkaar te laten werken. Ook
hebben we de beschikking over een aansluitende
ruimte met Wifi en printer, waar de
examencommissie haar werk goed kan doen om
de examendocumenten te behandelen. “Samen
zullen we ervoor zorgen dat onze leerlingen in alle
rust hun middelbare schooltijd succesvol kunnen
afronden.

Ma 15 t/m vr 19-3:
Les volgens rooster
Za 20-3:

“Volgend jaar hopen we weer examens te kunnen
afnemen in onze eigen gloednieuwe sporthal, waar
momenteel hard aan gebouwd wordt”, zegt onze
examensecretaris Khadija Lali in het artikel van het AD
rivierenland.
https://www.ad.nl/rivierenland/scholieren-gaan-huneindexamens-maken-in-deevenementenhal~afb8bbed/

Een dag op het Fortes Lyceum tijdens Corona
Werken tijdens Corona is voor docenten een zware last die niet iedereen even goed kan
inschatten, vermoed ik. Onze collega’s geven namelijk niet de gehele dag in hetzelfde lokaal
les. Dat betekent dat ze hun spullen weer moeten pakken en naar een ander lokaal moeten
verplaatsen. TV-scherm en de conference-kit weer aansluiten op de laptop en via teams
digitaal contact maken met de helft van de groep die thuis werkt. Dat kan zomaar 4 tot 7 keer
per dag gebeuren en dan moet je tegelijkertijd ook nog absentie en online-deelname
bijhouden in SOM.
Ik ben erg trots op onze docenten die hun stinkende best doen om ervoor te zorgen dat
leerlingen blijvend aanhaken en achterstanden zoveel mogelijk wegwerken.
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Dit is inmiddels beloond met een mooie
score op de online-enquête van ‘Scholen
op de Kaart’ die we vorige maand hebben
afgenomen onder ouders en leerlingen.
Onze leerlingen geven een 9,6 voor
veiligheid en een 7,3 voor sfeer, beide
scores boven het landelijk gemiddelde.
Ouders geven ons voor tevredenheid een
8.3 en ook dat is ruim boven het landelijk
gemiddelde.

https://scholenopdekaart.nl/middelbarescholen/gorinchem/2177/fortes-lyceum/tevredenheid/

Achterstanden wegwerken via Maatwerk en Bijlessen
Zoals we vorige week aankondigden zijn deze week de maatwerklessen van 8.15 tot
8.45 uur weer gestart. Op basis van de huidige inschrijvingen zou ik jullie, leerlingen,
willen aanmoedigen om daar gebruik van te maken.
Daar bovenop gaan we bijlessen aanbieden om achterstanden weg te werken. Dat
doen we op vier dagen per week van 15.00 tot 16.25 uur, op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag.
Meer informatie volgt.

Dinsdag: Aanvoer materialen

Slechts 2 werknemers
zie ik op dit moment
bezig
met
het
voorbereiden van de
fundatie rondom de
uitsteeksels van de
heipalen. Ondanks het
gegeven dat er nu
maar twee mensen
aan het werk zijn, heb
ik er vertrouwen in dat
we wat verloren tijd
gaan inhalen.
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De funderingskisten worden straks over het betonstaal van de heipalen geplaatst, zodat het funderingsstaal
en het uitstekende staal met elkaar verbonden wordt waardoor het een geheel wordt en straks de hele
sport-/turnhal kan gaan dragen. Komende weken zal er waarschijnlijk een bouwkraan geplaatst worden en
daarna kunnen de betonwagens komen.
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