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12 mei 2022
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Tevredenheidsenquête
Voor de vakantie heb ik leerlingen uit de derde klassen en u als ouders
gevraagd om een enquête in te vullen over tevredenheid. De
uitkomsten van dit onderzoek zijn minder positief dan de jaren hiervoor
en wij vermoeden dat dit te maken heeft met de afgelopen
coronajaren.
We zien ook dat alle vergelijkbare scholen hier flink last van gehad hebben en dat wij m.b.t.
tevredenheid van leerlingen nog ruim boven het landelijke gemiddelde scoren. Ouders zijn
nog positiever over onze school met een score van 7.9. We zijn erg blij met deze uitslag, maar
zullen er alles aan doen om de tevredenheid van onze leerlingen weer te vergroten.

Agenda week 20
Ma 16 - vr 20-5 (t/m
wo 24-5):
Centraal Schriftelijk
Examen

Examens starten vandaag

Fortes Lyceum

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

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Vorig jaar nog vroeg in Rotterdam scholier
Dion om afschaffing van de examens, in
Flevoland
bundelden
drie
eindexamenleerlingen hun krachten met
een petitie en haalden daarmee bijna 6000
handtekeningen op. En twee Nijmeegse
scholieren stuurden een brandbrief naar de
onderwijsminister met de boodschap: pas
de eindexamens aan, we zijn niet genoeg
voorbereid.
Ondanks deze smeekbedes is vorig jaar het
examen gewoon doorgegaan ook dit jaar is
dat niet anders.

De ‘kleine’ zaal boven in de sporthal

De grote zaal beneden in de sporthal

Idem, foto vanaf de tribune

Vandaag starten de examens op onze school op een geheel nieuwe locatie, namelijk in onze sporthal. De
examenzaal bestaat uit twee zaaldelen van de sporthal die zijn dichtgelegd met beschermende vloertegels. De
sportlessen zullen buiten plaatsvinden, ver genoeg van de sporthal vandaan om geen overlast te geven. Ook
boven in de sporthal is de kleinere ruimte ingericht voor het examen van leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie.
De examencommissie, onder leiding van examensecretaris Edwin van Leersum, is goed voorbereid en wij gaan
ervan uit dat dit ook geldt voor de examenleerlingen.
Heel veel succes gewenst allemaal!

Weesfietsen
Tijdens de meivakantie heeft de fietsenstalling een upgrade gekregen. De verwachting was dat alle
fietsen ook de weg naar hun respectievelijke huizen hadden gevondenen, maar dat bleek niet
helemaal het geval. Vijf exemplaren bleven verweesd achter.
Herken je jouw tweewieler, meld je dan bij de conciërges.

Jongerenpodium aan de Dijk, 3 en 4 juni
Houd jij van een sportieve uitdaging? Volg dan een workshop van The Mall Skateschool tijdens
het Fortes Festival. Zowel op vrijdag als zaterdag krijg jij de kans een skateboard op te stappen.
De instructeurs geven je om 15:30u, 16:30u, 18:30u en 19:30u slimme tips, zodat je skills snel zullen
verbeteren. Ontdek de kick van een nieuwe trick! Daag je klasgenoten uit en doe samen mee.
En onthoud de slogan van de skateschool: De kunst is niet om nooit te vallen, maar om steeds
weer op te staan 😉😉.

Oproep aan ouders en leerlingen
Op vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni is er weer FORTES FESTIVAL……YEAH.
Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken, kom je helpen bij:
- het ontvangen van publiek en/of artiesten? of
- filmpjes in de mini-bioscoop aanzetten of
- de backstage ruimte beheren (zorgen dat er voldoende water en fruit voor de
artiesten is) of
- op zondag mee helpen opruimen (ouders… 😉😉)

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Wat krijg je?
- een supercool festival T-shirt
- consumptiebonnen om wat te drinken
- superveel gezelligheid
- als je de hele dag helpt ook nog wat te eten
Interesse? Stuur een mailtje naar avesch@forteslyceum.nl
Geef dan ook aan op welke dag en welke tijden je beschikbaar bent:
Vrijdag 3 juni of zaterdag 4 juni
Shift 1: 14:00 - 17:00
Shift 2: 17:00 - 20:00
Groetjes
Het Festivalteam
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