Datum:
26 juni 2020
Jaargang: 2019-2020

Van de directeur
Start 1 september
Goed nieuws! Want de scholen voor VO mogen per 1 september weer
helemaal open; daarover later meer.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven straks geen anderhalve
meter afstand meer tot elkaar te houden. De anderhalve meter blijft wel
gelden voor de afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en
onderwijspersoneel onderling, zo deelde het kabinet woensdagavond
tijdens een persconferentie mee.

Agenda week 27
Ma 29-6 t/m 3-7:
Toetsweek

De versoepeling van de afstandsmaatregel tussen leerlingen gaat per 1 juli in. Dit betekent dat
dit de scholen ook ruimte biedt om in de laatste periode voor de zomervakantie flexibeler om
te gaan met het benutten van de beschikbare ruimte, bijvoorbeeld bij onderwijsactiviteiten,
looproutes in de school en een eventuele diploma-uitreiking.

Wo 1-7:
Diploma-uitreiking
Mavo

Diploma-uitreikingen

Do 2-7:
Diploma-uitreiking
Havo

Over diploma-uitreikingen gesproken. Enige tijd geleden hebben we een mooi alternatief
bedacht voor de traditionele diploma-uitreiking, dat misschien herzien zou kunnen worden na
de laatste persconferentie. Maar de rijkheid van ons alternatief is zo uniek dat we dat niet eens
overwegen.

Vr 3-7:
Diploma-uitreiking
Atheneum

Fortes Lyceum

Wijdschildlaan 4
4207 EA Gorinchem
T: 0183-65 68 68
W: www.forteslyceum.nl

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Wat gaan we dan ook weer doen? Voor elke groep/klas examenleerlingen is er een Drive-In
bioscoop waarbij de examenleerlingen de film vormen. Dus niet zoals veel scholen doen een
drive-through, maar een heuse verzameling van auto’s per gezin voor een podium met een
groot scherm. Vanuit de auto kunnen de gezinsleden kijken naar de uitreiking op een groot
scherm en luisteren naar toespraken en presentaties via de autoradio.

Drie dagen in negen sessies een Drive-In bioscoop in stijl USA uit de jaren zestig.
Een Drive-In bioscoop zoals Gorinchem nooit meer zal meemaken. Een diploma-uitreiking die
door NOS-stories en door Gorcum TV gefilmd gaat worden. Een diploma-uitreiking die recht
doet aan de vele maanden van beperking en terughoudendheid.
Welkom op het terrein is één auto per examenkandidaat met daarin het gezin. We zullen
hierop streng toezien, omdat er onvoldoende ruimte is voor meer auto’s. Alleen de
gediplomeerden mogen uitstappen om hun diploma in ontvangst te gaan nemen. Er worden
professionele foto’s gemaakt en er komt ook een film beschikbaar.
Voor andere geïnteresseerden is het wellicht mogelijk om e.e.a. te beleven vanaf de dijk �.
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Woensdag 1 juli in vier sessies de mavoexamenkandidaten
17.00 – 18.15 uur
18.15 – 19.30 uur
19.30 – 20.45 uur
20.45 – 22.00 uur
Donderdag 2 juli in drie sessies de havoexamenkandidaten
18.30 – 19.45 uur
19.45 – 21.00 uur
21.00 – 22.15 uur
Vrijdag 3 juli in twee sessies de atheneumkandidaten
18.30 – 19.45 uur
20.15 – 21.30 uur

Wij kijken er enorm naar uit en we gaan er met
elkaar een prachtig afscheidsfeest van maken!

Fortes Festival
Inmiddels zijn we alweer twee weken online en wat zijn we
blij dat jullie ons festival ook thuis vanaf de bank weten te
vinden! Deze week wederom een nieuwe aanwinst op het
terrein en dus een mooie toevoeging aan onze line-up:
Olivia Hesdahl! Hieronder stelt Olivia zich voor:

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@forteslyceum.nl

‘Hey allemaal, mijn naam is Olivia Hesdahl, ik ben 20 jaar
oud en ik ben geboren en getogen in Eindhoven. Zolang ik
me kan herinneren ben ik al met muziek bezig. Muziek geeft
voor mij heel veel mening aan dingen en momenten en er
kunnen talloze emoties hangen aan één nummer alleen al.
Ik kan mijn eigen gevoel goed kwijt ik mijn eigen nummers
en zo ook in deze. Hoop dat het je dezelfde kracht geeft
die het mij geeft, en dat je ervan geniet.’

P.S. Hebben jullie de Global Sports Quiz van Indy en Isa uit
havo 4 al gespeeld?
Rianne Viveen, festivaldirecteur

