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Van de directeur
Om te beginnen wil ik iedereen alvast een hele mooie ‘vrije’
vakantie toewensen. We kijken alweer een tijd uit naar een
vakantie zonder beperkingen en het lijkt erop dat we van die
bewegingsvrijheid volop kunnen gaan genieten vanaf dit
weekend.

Verkeerssituatie in de Wijdschildlaan
Agenda week 9

Tijdens de weersomstandigheden van de afgelopen storm- en regenachtige weken
was het autoverkeer in de Wijdschildlaan meer dan problematisch.
Onze vierwieler is natuurlijk erg fijn bij guur en nat weer en een stukje lopen willen we
onze kinderen niet aandoen, want dan gaan ze zo mopperen. Dus parkeren we
allemaal recht voor de ingang van het schoolplein om onze kinderen te brengen en/of
te wachten tot onze kinderen uit school komen.

Agenda week 10
Ma 7-3:
Studiedag personeel;
Leerlingen zijn vrij.
Di 8-3, 8e en 9e uur:
Inhalen toetsen

Het veroorzaakt evenwel problemen en onveilige situaties die we met
elkaar niet zouden moeten willen en ik vraag eenieder die zich
aangesproken voelt om nog eens goed na te denken over een
alternatief traject bij slechte weersomstandigheden.
Een optie is om gebruik te maken van de Kiss & Ride zone op de
Vestingweg.

Voortgang onderwijsproces
Daarnaast houdt de periode na de krokusvakantie tot aan de zomervakantie mij nogal
bezig. Samen met alle betrokken ouders, leerlingen en collega’s wil ik daarom onze kleine
gemeenschap een beetje verbeteren in de omgang met elkaar, maar ook om het lerend
vermogen weer te vergroten.
Als we terugkomen na de krokusvakantie kunnen we zonder vertraging weer meters
gaan maken. Leerlingen terugzetten in hun kracht zonder corona en uitval. Onze
collega’s zetten zich in om onze leerlingen te helpen om de leervaardigheden op peil te
brengen, de zelfredzaamheid te versterken en de eigen verantwoordelijkheid te trainen.
Ouders pakken de rol van motiveren/stimuleren om hun kinderen/jongeren te helpen
doelgericht te werken, omstandigheden te verbeteren en tijdsinvestering bij hun kinderen
te vergroten om het goeie ritme weer te vinden.
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Door Covid-19 hebben we onze gouden driehoek een beetje verwaarloosd, maar we
verlangen wel naar het contact en de samenwerking van voor de pandemie. Daardoor
zijn we ons leerritme een beetje kwijtgeraakt en dat ritme van voor corona willen we
terug; zowel ouders, leerlingen als docenten. Wij zien dat leerlingen zich het beste
ontwikkelen als zij sámen met hun ouders en hun docenten kunnen afstemmen over hun
behoeften.
School, ouders en kind vormen met elkaar een gouden driehoek. Daarom delen wij
graag nog eens de afspraken zoals die bij de aanmelding gemaakt zijn, voor wat betreft
onze samenwerking in de gouden driehoek (zie volgende pagina):

De school zal:
• uw kind begeleiden in het leerproces;
• overleg organiseren waar we de ontwikkeling van uw kind bespreken;
• contact opnemen als er problemen zijn die het leren belemmeren;
• gemaakte toetsen bespreken en op verzoek meegeven;
• de cijfers op tijd invoeren in SOM, zodat u een actueel beeld van de
resultaten heeft;
• de ouders informeren over activiteiten die de school organiseert;
• zorgen voor een goede sfeer waarin leerlingen hun talenten kunnen
ontwikkelen.

Als ouder/verzorger van een kind op deze school zal ik
ervoor zorgen dat:
• mijn kind op tijd op school is en alle schoolspullen bij
zich heeft;
• ik de mentor informeer als er omstandigheden zijn die
van invloed zijn op het werk of gedrag van mijn kind
op school;
• er thuis een rustige plaats is voor mijn kind om voor
school te werken;
• ik betrokken ben bij het te maken huiswerk;
• ik met school in gesprek blijf als het soms even tegenzit
op school;
• ik ouderavonden en informatiebijeenkomsten bezoek.

Als leerling zal ik:
• met respect omgaan met
iedereen die bij onze school
hoort;
• goed mijn best doen;
• mijn zorgen delen met mijn
mentor, zodat we samen naar
oplossingen kunnen zoeken;
• me houden aan de
schoolregels;
• zorgen voor een goede sfeer
waarin eenieder zich prettig
voelt en rustig kan leren.

Jongerenpodium aan de Dijk
Zoals ik vorige week al schreef, zijn we volop bezig met de organisatie van ons festival op 3 en 4 juni a.s. We
gaan ervoor zorgen dat de entree letterlijk vanuit de dijk gaat plaatsvinden. Samen met de Stichting Vierdaagse
Gorinchem zijn we bezig om e.e.a. te realiseren. De brug die de toegang tot het festivalterrein gaat vormen zal
blijven liggen tot na de avondvierdaagse.
We hebben na de bouw van de sporthal ook meer mogelijkheden. Zo is er al een groot verhard gedeelte achter
de sporthal waar we gebruik van kunnen maken. Ook de minibioscoop heeft een plekje gekregen, er wordt
gewerkt aan een verhoogd terras en de opgooi-zweefmolen van de reünie gaat weer komen.

Het theater- en muziekfestival op 3 en 4 juni wordt opnieuw een stadsfeest en zal waarschijnlijk weer enkele
duizenden bezoekers trekken uit Gorinchem en omgeving. Er wordt nog gewerkt aan het programma dat begin
mei volledig bekend is. We zijn in contact met Koningstheateracademie Den Bosch, Hogeschool voor muziek
en dans; Codarts, Academie voor theater-performance en de Popacademie, allebei uit Utrecht.
Verder is er straattheater, zijn er diverse attracties, foodtrucks en verschillende deejay’s. Het festival duurt weer
twee dagen en is wederom vrij toegankelijk dankzij onze fantastische sponsoren. Volgende week zal ik alle
sponsoren weer eens in de spotlights zetten om duidelijk te maken hoe onze stakeholders het festival voor
jongeren omarmen en zien als een geweldige broedplaats van jong talent en tevens uiting geeft aan sociaalmaatschappelijk belang.
Zijn er nog jonge talenten die een podium zoeken voor hun eerste optreden………..laat ze zich dan melden bij
avesch@forteslyceum.nl of contact opnemen via het telefoonnummer van onze school.

Buitenschoolse activiteiten
We starten weer met de voorbereiding op alle buitenlandse en binnenlandse activiteiten. Onze collega’s hebben de
contacten met buitenlandse collega-scholen hervat over een internationale uitwisseling in het komend schooljaar.
We gaan er daarbij vanuit dat we openblijven en met slechts een enkele beperking ons oorspronkelijk ritme weer
kunnen oppakken.

Inmiddels zijn er al de nodige voorstellen om ook dit schooljaar nog verschillende activiteiten op te starten. Als
leerlingen en ouders ook ideeën en voorstellen hebben, dan hoor ik die graag.

Personeelszaken

Nieuwe docenten Nederlands stellen zich voor

Hallo, ik ben Ron Lauwers. Ik start op 21
februari 2022 als docent Nederlands op het
Fortes Lyceum. Ik ga lesgeven aan klas 2 en 3
atheneum en aan klas 3 havo, totaal vijf
klassen.
Ik studeer nog aan de Hogeschool Utrecht en
zit in mijn derde jaar. Voorheen heb ik stage
gelopen op onder meer De Joost in Leerdam
en de Rientjes mavo in Maarssen.
Verder heb ik gewerkt op het Wellantcollege (vmbo) in Dordrecht
en Het Heerenlanden (havo) in Leerdam.
In januari 2019 heb ik een carrièreswitch gemaakt van het
bedrijfsleven naar het onderwijs om werk te kunnen doen wat mij
meer plezier, voldoening en energie geeft. De reden om voor
Nederlands te kiezen was dat ik vrijwilligerswerk deed als NT2
taalcoach. De meeste werkervaring heb ik opgedaan binnen
projectplanning en inkoop bij productiebedrijven zoals ASML en
Damen Shipyards.

Ger Tempel is mijn naam, 65 jaar oud en
wonend in Dordrecht. Als docent
Nederlands en NTL heb ik zo'n dertig
jaar ervaring en in de vorm van
freelancer/interimmer nu ruim 12 jaar.
De klassen waaraan ik les ga geven
waren van collega’s Anmol Mand en
Francina Aalten: A1t, M1H, M2g, H2t en
H3f.
Mijn grote hobby's zijn tuinieren, lezen
en Feyenoord kijken. Die zijn al enige tijd
klein in tijd door het aantal uren dat ik
lesgeef: naast Fortes ook Lyceum Vos in
Vlaardingen.

Sinds de afgelopen zomer woon ik samen met mijn vriendin in
Heukelum. In mijn (spaarzame) vrije tijd fotografeer ik graag en
was ik als vrijwilliger betrokken bij het filmfestival in Gorinchem.

En een docent die afscheid neemt
Als het nog nieuws is: Ik vertrek! Na vier-en-een-half jaar op het Fortes Lyceum is de tijd gekomen om de volgende
stap te nemen. Deze week ben ik begonnen als beleidsmedewerker voor Gemeente Eindhoven; daar werk ik aan
cultuur en onderwijs in de stad. In september verwacht ik ook weer voor de klas te gaan staan. Ik ben blij nog een
stukje in de nieuwsbrief te schrijven, omdat het vanwege de nieuwe baan en ingewikkeldheden van corona niet
gaat komen van een afscheidsborreltje. Ik kom nog graag kijken op het Fortes Festival en hoop je daar nog te zien!
Anders, volg me gerust op instagram, of wie weet zien we elkaar nog eens in het Eindhovense: Mooie opleidingen
hebben ze hier.
Het is een bijzondere tijd voor me geweest op 't Fortes. Heerlijk
tijden gehad bij Art Factory en Engels, en veel mogen leren en
doen. Voorbeelden van de leuke momenten die ik me
herinner zijn Art Kamp, de Erasmus+ reizen en de hilarische en
minder hilarische lessen door de jaren heen. De belangrijke
momenten zijn die vriendschappen en de gesprekken geweest.
Ik heb met veel mensen contact gehad, en ben erg onder de
indruk geweest. Heb vaak het advies gegeven bij jezelf te blijven
en daar blijf ik bij. Dat maakte ook dat ik het Fortes verliet: Het
voelde als de goede keuze, niet de makkelijkste, maar wel de
juiste. Dus met m'n glitterschoenen aan neem ik mijn volgende
stap, weet ik dat iedereen z'n eigen pad heeft, en lijkt me het leuk
als onze paden zich ooit nog kruisen!
Brendan Vos

Eindpresentaties Technasium klas 2
Eindelijk was het dan zover. Na weken klussen, programmeren en ontwerpen, was Technasium klas 2 er klaar
voor. In opdracht van Damen Shipyards zijn de teams de afgelopen negen weken aan de slag geweest om
de mogelijkheden te verkennen om schepen van Damen, autonoom te kunnen laten varen. Een uitdagende
opdracht waar diverse vaardigheden aan te pas kwamen.
Verschillende schepen zijn onder de loep genomen. Denk aan baggerschepen, binnenvaartschepen en
veerboten. Ieder team heeft onderzoek gedaan naar een bepaald vaartuig in de huidige situatie. Vervolgens
zijn ze aan de hand van het programma van eisen en wensen aan de slag gegaan om een nieuw en
autonoom vaartuig te ontwikkelen. Bij het vak P & P hebben de leerlingen prachtige bootjes gemaakt die zij
konden inzetten als basis bij O&O om verder aan te ‘sleutelen'.
Afgelopen maandag hebben we met z'n allen de bus gepakt
naar het Techniek College Rotterdam dat gevestigd is in het
RDM-gebouw; de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij.
Een belangrijke scheepswerf waar de vorige eeuw vele grote
schepen zijn gebouwd. Aldaar is een groot waterbassin waar
onze bootjes te water gelaten konden worden en de leerlingen
hun vaarkunsten konden tonen.
(Zie filmverslag op YouTube: https://youtu.be/s1W_Rw73Qjg en
de foto’s op deze pagina.)
Het was een leuke en enerverende ervaring voor ons allemaal
en we hebben genoten van de prachtige creaties van onze
leerlingen �
Team Technasium

Activity tracker voor rolstoelgebruikers
Klas A5Tech is de afgelopen periode druk geweest met het
ontwerpen en programmeren van een activity tracker voor
rolstoelgebruikers. Deze opdracht hebben ze uitgevoerd voor
MotionPower, een bedrijf dat zich richt op het verbeteren van de
belastbaarheid tijdens sporten.
In samenwerking met een fysio- en bewegingstherapeut hebben ze onderzocht
hoe ze de conditie van invalide personen kunnen meten, analyseren en
verbeteren. Het was een uitdagende opdracht, met name het programmeerwerk
en het toepassen van formules, maar de leerlingen hebben mooie eindresultaten
weten neer te zetten.
Connie Versluis
Docent O&O A5Tech

Beeldende vorming - tekenen
Klas 2 is afgelopen 2 weken bezig geweest met tekenen van
schoenen op ware grootte. Dat leverde een verrassend beeld op
in de klas, want onder de tafel zag ik allemaal gezellig sokken. En
regelmatig hinkelde een leerling door het lokaal om
tekenmaterialen te pakken.
Wij, de docenten, waren erg onder de indruk van het niveau. Er zijn
zoveel goede tekeningen gemaakt!

De leerlingen vonden het leuk om te werken met
aquarelpotloden, een nieuwe techniek! Ze hebben
geleerd om met eigen schaduw, slagschaduw en
kernschaduw te werken. Zo krijgt de schoen uiteindelijk
een heel mooie plasticiteit, een vakterm die leerlingen
nog niet zo vaak gehoord hebben.
De resultaten zijn te bewonderen in de etalages van
schoenreparatiewinkel Bronkhorst, hoek
Langendijk/Hoogstraat.
Janneke van der Knaap,
namens sectie BV
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Toptalent atletiek
Bij het ASIC NK Indoor U20 in
Apeldoorn is Sara Schouten uit A6
afgelopen weekend 2e geworden
op de 800 meter.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

We zijn erg trots op haar en willen
haar van harte feliciteren met deze
prachtige zilveren medaille!

