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Van de directeur
November
Hoewel we de afgelopen weken ook
prachtige herfstdagen meemaakten,
zijn we nu toch echt wel serieus de
winterperiode ingegaan. De eerste
nachtvorst hebben we gehad en ook
al een enkele hagelbui. Dit weekend
zou het zomaar eens wat kunnen
gaan sneeuwen.
Zo’n donkere periode heeft ook wel weer iets gezelligs en de sint is ook alweer op weg naar
Nederland. Laten we hopen op een mooie winterperiode waar we allemaal van kunnen
genieten.

Agenda week 47

Vacature hoofd facilitaire dienst

Ma 18 t/m wo 20-11:
Verkort lesrooster
i.v.m. leerlingenbesprekingen

Stichting OVO is op zoek naar een "nieuwe Alex" ofwel een nieuw hoofd facilitaire dienst.
Helpen jullie zoeken? Deel onderstaande link op socials en zegt het voort.
https://stichtingovo.nl/stichting-ovo/werken-bij/662-vacature-hoofd-facilitaire-dienst

Di 19-11:
M4 speeddaten PWS

Technasium
Het einde van het kalenderjaar nadert en zo
komt ook het moment dat we onze nieuwe
Technasiumruimte in gebruik gaan nemen
dichterbij. Wat een werk is er al verzet, de to-dolijst wordt dan ook steeds korter. We zijn zelfs de
verhuizing al aan het plannen, zodat we in week
51 het Omnia vaarwel en bedankt kunnen
zeggen en vanaf week 1 kunnen starten in onze
spiksplinternieuwe ruimte!

Fortes Lyceum

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

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Afgelopen weken en maanden is er keihard
gewerkt in de voormalige gymzaal. Eerst flink
slopen en strippen en vrij snel daarna opbouwen;
metselen, kozijnen en ramen plaatsen, entresol
erin, de elektra, water- en luchttoevoer.
Komende week wordt de keuken geplaatst en
worden er al flinke stappen gezet in de
afwerking. Denk hierbij aan het ophangen van
de verlichting, stuken en sauzen, afwerken van
de vloeren.

(een deel van) de benedenverdieping

We hebben het hartstikke goed op het Omnia,
maar het team en de leerlingen kijken er toch
ook wel weer erg naar uit terug te keren op ons
Fortes, in onze nieuwe Technasiumruimte!
Jimmy van
Technasium

Regenmortel,

namens

team

entresol

Leerlingenbesprekingen
Iedereen doet ertoe en daarom nemen we soms de tijd om wat intensiever met elkaar over onze leerlingen te
spreken. Zitten kinderen/jongeren goed in hun vel, zijn er bijzonderheden waar we rekening mee kunnen houden
of hebben ze juist iets meer discipline nodig?
Tijdens deze zogenaamde leerlingenbespreking (volgende week maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag)
geven we daar aandacht aan. Daarin nemen we uiteraard ook de info vanuit de ouders mee. Elke mentor
spreekt met lesgevenden over zijn/haar klas en zit dit overleg ook voor.
Om dit mogelijk te maken werken we maandag, dinsdag en woensdag met een verkort rooster zodat alle lessen
kunnen doorgaan, maar we wel tijd hebben om in de namiddag alle leerlingen te bespreken.

Verkorte lestijden

Doemiddagen
We hebben de doemiddagen weer achter de rug. Het is elk jaar weer mooi
om al die groep 7 & 8 leerlingen te ontvangen en om zoveel jeugdig
enthousiasme te ervaren. Veel leerlingen vinden het spannend, maar we
merken vooral dat de meesten uitzien naar de ‘grote’ school.
We kunnen vaststellen dat er een mooie afwisseling is van bezoekers uit de
regio en uit Gorinchem zelf. Juist dat evenwicht maakt onze schooljeugd
zo’n mooie gemeenschap op zich.
Op 22 januari en 5 februari is er voor de groep 8 kinderen nog gelegenheid
om te ontdekken welke talentenstroom bij hen past, alvorens zich op onze
school in te schrijven.

30 januari: Informatieavond ouders basisschoolleerlingen
De meeste informatieavonden over de scholen voor voortgezet onderwijs in Gorinchem zijn geweest, Vaak hoor
ik de vraag: “Komt er nog een avond op jullie school?”.
Na onze open dag op 24 januari houden we op 30 januari een extra infoavond voor ouders met kinderen op de
basisschool. Vaak hebben ouders daar nog behoefte aan omdat ze op de open dag wel veel gehoord en
gezien hebben, maar onvoldoende gelegenheid hadden om vragen te stellen.
Op 30 januari is onze schoolgebouw geopend vanaf 19.00 uur voor een laatste verkenning van onze school en
ons schoolgebouw. Uiteraard is iedereen daarbij welkom.

Pag. 2

Zeer veilige school
Dat een deel van ons personeel is aangesteld als EHBO’er en daarvoor regelmatig na- en bijscholingen volgt,
is vanzelfsprekend. Maar dat een flinke groep leerlingen - op initiatief van de leerlingenraad - een EHBO-cursus
volgt, ligt minder voor de hand. Sterker nog, dat is behoorlijk uniek!
In de eerste projectweek, op 17 en 18 september, hebben maar liefst 30 leerlingen deelgenomen aan de
cursus EHBO. Voorafgaand aan de praktijk, hebben deze leerlingen thuis de E-learning ingevuld en op 17 en
18 september volgden de praktijklessen.
Afgelopen maandag konden we de certificaten uitreiken aan de leerlingen. Proficiat!
De cursus stond onder de deskundige leiding van Biesheuvel EHBO opleidingen.

Bericht van de ouderraad: Vooraankondiging beroepeninformatieavond 27-11
Eens
per
twee
jaar
organiseert
het
Fortes
Lyceum
een
beroepeninformatieavond. Dit jaar hebben zich tussen de 75 & 80 sprekers
aangemeld voor deze avond. Het is een unieke kans om meer te weten te
komen over het beroep dat een leerling misschien wil gaan uitoefenen. Deze
avond kan de leerling bovendien helpen bij het maken van zijn/haar profiel- of
studiekeuze.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Tijdens de beroepenavond laten we jongeren kennismaken met verschillende beroepen om er zo voor te
zorgen dat het beeld dat zij van een beroep hebben goed aansluit bij de realiteit. Dit kan de leerlingen enorm
helpen bij het maken van keuzes voor hun toekomst.
Wat houdt een bepaald beroep precies in en welke eigenschappen en skills heb je hiervoor nodig? Dat zijn
vragen waar leerlingen uit de voorexamenklassen en examenklassen mee rondlopen. De sprekers kunnen
deze vragen beantwoorden door de leerlingen een kijkje te geven in hun beroep.
Dit gebeurt door middel van vier sprekersrondes. Leerlingen schrijven zich van tevoren
in voor drie beroepen waar zij graag meer informatie over willen horen. Ze zijn vrij om
tijdens de avond naar een 4e te gaan. Maak er gebruik van. Als je al weet wat je wilt
worden, probeer dan juist een ander beroep uit. Ga vooral ook eens luisteren bij een
beroep waar je nog nooit eerder aan hebt gedacht of bij een beroep, waarvoor je nu
nog niet de juiste vooropleiding volgt, maar dat je later best graag zou willen
uitoefenen. Zoek uit wat je wil gaan studeren en vooral wat je zeker niet wil gaan
studeren.
Ouders zijn ook zeer welkom. Als een zaal vol zit, gaan de leerlingen uiteraard voor en kunnen ouders in de
centrale hal koffie of thee krijgen.
Ik hoop u allen 27 november te verwelkomen!
P. Ooms, namens de ouderraad

