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Van de directeur
Afgelopen woensdag ben ik eindelijk weer eens naar de kapper
geweest. Hoe vreemd is het om een beetje gespannen zo’n zaak binnen
te lopen en aandacht te besteden aan het kortdurend noodzakelijk
onderhoud. Plotseling blijken gewone dingen wel weer heel bijzonder.
Dat geldt ook voor zoiets als op vakantie
deze
periode
gaan
de
gaan.
In
wandelganggesprekken normaliter over ‘ga
jij op vakantie’?

Agenda week 21
Ma 18 t/m vr 22-5:

Vooralsnog heb ik geen hoge verwachtingen van de kansen om
naar het buitenland te reizen. Gelukkig is Nederland ook een
prachtig land en hebben we alle tijd om ons eigen landje te
verkennen.

Start 2 juni
Wij zijn druk bezig met de details voor het geven van lessen in de 1,5meter-school. In de loop van volgende week hopen we daar volledig
uit te zijn en de roosters op SOM te plaatsen.
Ik ben heel benieuwd of leerlingen daar wel zin in hebben, dus laat dit
even weten op de Instagram-Poll van fortesofficial.
Van collega Kevin van der
Starre
kreeg
ik
deze
rap https://youtu.be/MWdUey-p0k. Heeft Rico McDougal
gelijk met zijn rap ‘geen
school’?

Regels vanaf 2 juni
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Vanaf 2 juni gelden in ieder geval de volgende regels:
Zowel in de lessen als in de pauzes worden vaste samenstellingen gehanteerd.
Vaste looproutes (eenrichtingsverkeer) in het gebouw met verschillende in- en
uitgangen.
Leerlingen blijven in hetzelfde lokaal gedurende verschillende lessen, de docenten
wisselen.
Er wordt extra schoongemaakt tijdens schooldagen en het is verplicht handenwassen
Centrale hal wordt personeelskamer zodat 1,5 meter afstand gewaarborgd is en
docenten kunnen pauzeren en lunchen.
Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school worden uitdrukkelijk verzocht
om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen.
Er zijn geen pauzes en omkleden voor sport is ook niet aan de orde; leerlingen
bewegen/sporten in hun gewone kleren.
Ook personeel wordt gevraagd om het OV zoveel mogelijk te mijden.
Volgende week geen weekjournaal………, maar wel via SOM de roosters etc. Mochten er
vragen zijn, neem dan even contact op met de afdelingsleider van je afdeling.

Product & Presentatie Tech havo 2
Klas Havo 2 Technasium was bij het vak Product,
nog tijdens de lessen op school, net aan een
nieuwe periode begonnen. Het thema
Architectuur was aan de beurt. Daarvoor
zouden zij hun schetsontwerpen gaan uitwerken
in heus maquettemateriaal, maar ja, toen
moesten we ineens thuisblijven.
Hoe kon dit project nu toch nog worden
afgerond? Welk constructiemateriaal is geschikt
om te bouwen? EN welk materiaal is thuis
voldoende voor handen? Juist …. toiletpapier!
De lege rolletjes wel te verstaan. Collega’s
waren sceptisch (en ik eigenlijk ook best wel...
want is dat niet een beetje te kinderachtig om
mee aan de slag te gaan?), maar onze
leerlingen - zeker de Technasiumtoppers kunnen gelukkig van iedere situatie het beste
maken. Want wat waren de resultaten van een
verrassend goed niveau! En het állerbeste, dat
was het resultaat van Rick van Egdom. Hij wist
maar liefst 65 wc-rollen te bemachtigen en dit
architectonische hoogstandje te ontwerpen,
dat vanuit elke zijde complex en interessant
oogt. Wat dit werkstuk nóg knapper maakt, is dat
er geen enkel plakbandje of druppeltje lijm aan
te pas mocht komen! Super gedaan Rick!
Céline Buntsma,
Team P&P

Product & Presentatie Tech ath 2
Dat de creatieve editors niet alleen bij
ArtFactory rondlopen, maar ook in de
Technasium klassen zitten wisten we al.
Ook Job van Asch uit A2Tech verraste ons voor
het vak P&P (Product en Presentatie) met een
zeer creatief filmpje.
De opdracht was in 1,5 minuut uit te leggen wat
de voor- en nadelen waren van het online leren.
In feite hoefde je dit alleen voor de camera uit
te leggen, waarbij je let op je expressie en
articulatie. Maar Job voegde daar nog allerlei
originele shots aan toe waardoor het filmpje iets
extra’s kreeg.
Annemarie van Esch
Team P&P

https://www.youtube.com/watch?v=OvxdX3EBrx8
&feature=youtu.be
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Bericht uit het OLC
Ook wij van het OLC missen jullie! �
Maar … de komende weken is het open leercentrum geopend van
9-12 uur (met uitzondering van het Hemelvaartweekend). Tijdens
deze openingsuren zijn jullie altijd welkom om een boek te komen
lenen. Vanaf 2 juni hopen we jullie allemaal weer te zien.
Jullie hoeven je niet ongerust te maken over eventuele boetes,
want we hebben de uitleentermijn verlengd tot 19 juni. Had je voor
de coronatijd (voor 16 maart) al een boete, dan blijft die
gehandhaafd.
Nog een tip:
Al bijna 800 leerlingen hebben de aura app (beschikbaar voor iPhone, iPad, Android
en Windows phone) inmiddels gedownload en maken daar dankbaar gebruik van.
Met de Aura library app kun je vanaf je smartphone of tablet zoeken in de collectie
van de mediatheek, maar ook reserveren, verlengen, recensies schrijven en nog veel
meer.
Ga naar de App store, zoek op Aura Library, download de app en maak met de
volgende stappen een account aan.
- Selecteer je school: Gorinchem, Fortes Lyceum.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@forteslyceum.nl

- Registreer jezelf: vul je leerlingennummer in bij lezerscode en bij e-mail je schoolmail:
leerlingennummer@mymerewade.nl.

De openingstijden van onze school worden vanaf maandag
a.s. tot 2 juni (met uitzondering uiteraard van het
Hemelvaartsweekend) aangepast.
In deze periode zijn we tussen 8.00 en 12.00 uur zowel
telefonisch als fysiek bereikbaar.

