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Va n d e r e d a c ti e
Beste lezers,
Onderwijs is vooruitzien. Terwijl de
krokusvakantie juist is aangebroken, blikt
Jordannieuws al vooruit naar het
jaarrooster van 2016/17.

Veel
leesplezier
en
voor
de
wintersportgangers onder ons: houd de
onderzijde van ski/board beneden.

i P h o n e 5 c g e zo c h t
Hallo,
ik ben Fleur van Gorkom en ik ben mijn
telefoon kwijt. Hij is waarschijnlijk uit de
meisjeskleedkamer gestolen in L1. Ik had er
les op woensdag 3 februari het 4e uur en
heb hem toen per ongeluk in de kleedkamer laten liggen. Na het 5e uur was hij
weg. Het is een roze iPhone 5c en hij heeft
een wit Applehoesje met open rondje op
de achterkant. Er zit ook een scheur in het
hoesje bij het op gedeelte voor de aansluiting van de koptelefoon/oortjes. Ook was
het Applelogo op het hoesje een beetje
beschadigd, met blauwe vegen in het logo
op het hoesje. Ik had tot dan toe geen
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Als je mijn telefoon tegenkomt, geef die
dan af bij de conciërge.

Alvast heel erg bedankt!

R e c t i f i c at i e

In dit nummer:
Van de redactie
iPhone 5c gezocht
Rectificatie
Jordantaal

krassen op het scherm, alleen op de
achterkant van de telefoon. Ik had geen
screenprotector.
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In het vorige Jordannieuws stond een
stukje van Madelief over haar reis voor
Edukans. Helaas was een verkeerde link

geplaatst.
Hierbij
de
goede:
http://hermanjordan.inactievooredukans.nl

Jo r d a n t a a l
Leerlingen hebben het maar zwaar, zo
leert hun taalgebruik. Het aloude
'sneuvelen' is inmiddels afgestoft en van
een nieuwe betekenis voorzien. Als een

leerling nu zegt: 'ik ben gesneuveld',
bedoelt ie te zeggen dat ie z'n proef heeft
verknald -iets wat kennelijk met enige
regelmaat gebeurt.
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Va n d e d e c a an
Open dagen en matching
Leerlingen uit de bovenbouw (4h, 5h, 5v,
6v) bezoeken regelmatig open dagen. In de
vooreindexamenklassen
moeten
de
leerlingen voor LOB naar 2 open dagen
gaan. Natuurlijk mag je er meer bezoeken.
Veel open dagen zijn in het weekend, maar
een aantal vindt doordeweeks plaats.
Natuurlijk krijgen leerlingen daar vrij voor.
Ze moeten dan van tevoren een briefje

inleveren bij de absentiebewakers Job en
Angela.
Leerlingen van de eindexamenklassen die
zich ingeschreven hebben voor een studie,
krijgen in veel gevallen een uitnodiging
voor een matching of studiekeuzecheck.
Ook zij krijgen daar vrij voor, maar ook zij
moeten vooraf een briefje inleveren.

In de spotlight
Het Jordan telt een heuse all American
sportheld:
Indy
van
Sas
uit
5havo. Indy heeft een sportbeurs gekregen
voor
University
of
Rio
Grande
uit Ohio. Hij mag vier jaar studeren en
tegelijkertijd
uitkomen
voor
hun
voetbalteam, Red storm genaamd. Da's
een hele eer, want Rio Grande was
vorig jaar nationaal kampioen in de NAIAdivisie.
Hoe komt een jongen uit Utrecht in Ohio
terecht? Indy: "Ik ben gescout door een
bedrijf dat Kingstalent heet. Inderdaad, de
selectie daarvoor was best pittig.
Sowieso moet je over havo/vwo-niveau
beschikken voor zo'n sportbeurs.
Verder moest ik verschillende taaltoetsen
doen, om te bewijzen dat mijn Engels goed
genoeg is, en natuurlijk moest ik ook een
testwedstrijd voetballen.

Wat mijn ouders ervan vinden? Die vinden
het leuk dat het me is gelukt om sport en
studie te combineren en dan ook nog eens
in Amerika. Waarschijnlijk ga ik sportmanagement studeren."
Go Indy go.

M i n d f u l n e s s i n b e we g i n g
In bijlage 3 meer informatie over de cursus
Mindfulness in beweging: Chi Neng
Qigong.
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Va k a n t i e - e n j a a r r o o s t e r 20 1 6 / 2 0 1 7
De school is nu al bezig met het jaarrooster
voor volgende jaar (zie bijlage). Dat
jaarrooster voor het schooljaar 2016/17
wijkt op een aantal punten af. Vandaar dat
we iedereen daar tijdig over willen
informeren. Wat is er anders aan het
jaarrooster 16/17?
 De inloopweek van pensum 1 (LB1) en
pensum 2 (LB2) vallen vlak voor de
herfstvakantie respectievelijk
de
kerstvakantie (in plaats van erna).
 Het eerste pensum is relatief kort en het
laatste relatief lang.
 De inloopweek van pensum 3 (LB3) sluit
aan op de projectweek.
 De slotweek is hernoemd en wordt
anders ingevuld.
Aan deze veranderingen liggen de volgende
overwegingen ten grondslag:
De plaatsing van LB1 en LB2 maakt het
mogelijk dat leerlingen echt vakantie
houden en niet hoeven te werken voor
peildatum en/of examens.
De onderbouwcoördinatoren vinden dat
leerlingen er zo vroeg mogelijk in het
schooljaar mee geconfronteerd moeten
worden als hun tempo te laag ligt en
daardoor gemotiveerd raken om harder
aan het werk te gaan. In dit kader hebben
zij gepleit voor een kort eerste pensum.
Het vierde pensum telt tien weken, maar er
vallen vier dagen uit, zodat het effectief
negen weken telt. Met een lang laatste
pensum willen we de mogelijkheid
openhouden om de herkansingen over het
schooljaar aan het einde van het schooljaar
te kunnen plaatsen in plaats van na de
zomervakantie in het volgende schooljaar.

In het lange pensum kan een extra
examenweek worden ingeroosterd en kan
LB4 worden benut voor herkansingen.
Team 5/6 heeft een en ander in studie en
brengt voor de zomervakantie een advies
uit.
Uit het oogpunt van de werkdruk voor
docenten willen we peildatum en LB3 uit de
buurt van de open dag in januari houden.
Eindexamenleerlingen hebben hun laatste
schoolexamenweek aan het eind van
periode 3. De herkansingen over het
examenjaar volgen twee weken later. Om
zoveel mogelijk ruimte te bieden aan
examenleerlingen en hun docenten voor
inzage
en
nabespreken
van
de
schoolexamens uit periode 3, is de
projectweek na LB3 geplaatst en volgt
daarna pensumweek 4.1.
De slotweek willen we meer gaan benutten
voor het wegwerken van achterstanden en/
of inhaalopdrachten in de onderbouw en
de bovenbouw. Op deze wijze kunnen we
op het Jordan op onze eigen manier
gestalte
geven
aan
het
concept
‘summerschool’. Hoewel de ideeën nog
lang niet uitgewerkt zijn, dient er in ieder
geval al ruimte voor gereserveerd te
worden in het jaarrooster van 2016/2017.
Tegen deze achtergrond heet de slotweek
voortaan ‘afrondingsweek’ en is net als de
vier vergaderweken groen ingekleurd. Ook
in de afrondingsweek (voorheen slotweek)
zijn er immers geen reguliere lessen
ingeroosterd en moet zelfstandig aan de
lesstof gewerkt worden door de leerlingen.
Uiteraard hoeft maar een klein deel van de
leerlingen verplicht in de afrondingsweek
aan de slag.
Joke van den Hoeven
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Agenda
KROKUSVAKANTIE

WEEK: 8

maandag 22 februari t/m zondag 28 februari 2016
Periodeweek 3.5

WEEK: 9

maandag 29 februari 2016
9:00 deadline docenten klas 1 en 2: bijwerken digitale pensumboekje
19:30 5h/6v muziek: generale repetitie eindexamenconcert
dinsdag 1 maart 2016
oudervereniging 5
woensdag 2 maart 2016

6v muziek en kbv: eindexamenconcert en -expositie :
19.30-22.00 eindexamenconcert 6v
vrijdag 4 maart 2016
4v geschiedenis: excursie museum Catharijneconvent Utrecht
Periodeweek 3.6

WEEK: 10

dinsdag 8 maart 2016
19:30 groepsouderavond klas 1 t/m 4 en 5v (niet: 5h en 6v)
woensdag 9 maart 2016
5h muziek en kbv: eindexamenconcert en -expositie :
19:30-22:00 eindexamenconcert 5h
donderdag 10 maart 2016
3e klassen Frans: Taaldorp
4h geschiedenis: excursie Rijksmuseum

vrijdag 11 maart 2016
schoolfeest
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Herman Jordan
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