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Va n d e r e d a c ti e
Beste lezers,
'Niet omdat het moet, maar omdat het
kan'. Ook in de microkosmos van de
schoolgemeenschap leidt het moderne
levensgevoel tot uiteenlopende resultaten.
De ene leerling gaat met can-do-houding

naar Ghana om de wereld te verbeteren.
De ander kan de verlokking niet weerstaan
zich andermans eigendommen toe te
eigenen. Lekker dan.

Going Global
Hallo Jordanezen en ouders/verzorgers van
de leerlingen van het Jordan,
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Ik ben Madelief Ruitenbeek uit klas 3A. Ik
ben van onze school uitgekozen om mee te
doen aan een project van Edukans,
namelijk Going Global. Ik zal even uitleggen
wat dat inhoudt: Edukans is een organisatie die het onderwijs in ontwikkelingslanden verbetert. Maar Edukans heeft nog
een ander doel; namelijk de bewustwording van (middelbare) scholieren over
het leven van leeftijdsgenootjes daar. Ze
doen dit met behulp van een soort
uitwisseling. Het project Going Global sluit
hierbij aan. Elk jaar gaan twee groepen van
zo’n 15 tot 20 leerlingen, komend van
verschillende scholen van over heel
Nederland, naar een ontwikkelingsland
waar het onderwijs verbeterd moet
worden. Ik doe dit jaar voor het Jordan

mee, en wij vliegen op 19 februari voor 10
dagen naar Ghana! Ben je geïnteresseerd
naar wat wij daar precies gaan doen? Klik
dan even op deze link: https://
hermanjordan.inactievooredukans.nl/
traveller Je kunt hier ook je e-mailadres
opgeven en dan krijg je bericht zodra er
een nieuw verslag van de dag is geplaatst.
De taak van ons, als het Jordan, is om zo
veel mogelijk geld in te zamelen voor
Edukans. Er is al een beginnetje gemaakt
door de kerstmarkt van de 2e klas! Hopelijk
(nou ja, daar ga ik van uit) zal er nog veel
meer komen!
Na de reis zal ik uiteraard mijn ervaringen
met iedereen delen die het maar horen wil.
Want ik ga met eigen ogen zien waarom
goed onderwijs zo belangrijk is, en ik heb er
superveel zin in!

M e de we r ke r va n d e m a a n d
Rara wie is dit?

Meer info in het volgende nummer.
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Va n d e d e c a an
Heeft uw kind al gekozen?

Op de website:

Leerlingen die dit jaar eindexamen doen en
volgend jaar willen gaan studeren, dienen
zich op tijd in te schrijven. Voor de
opleidingen waar niet geloot/geselecteerd
wordt, is de uiterste inschrijfdatum 1 mei
2016. Opleidingen met loting of (decentrale) selectie kennen andere data. Voor de
meeste opleidingen met decentrale
selectie is de deadline al verstreken.

http://universitairebachelors.nl/
studiekeuzecheck/ kun je zien op welke
manier een bepaalde universiteit de
studiekeuzecheck uitvoert. Voor hogescholen is zo’n overzicht er niet.

Waarom is op tijd inschrijven belangrijk?
Universiteiten en hogescholen kunnen
leerlingen weigeren die zich na 1 mei
inschrijven. Als je je voor 1 mei hebt
ingeschreven en je hebt meegedaan met
de ‘studiekeuzecheck’, dan heb je het recht
om tot een niet-lotingopleiding toegelaten
te worden.
De studiekeuzecheck is een middel om een
beter beeld te krijgen van een opleiding.
Iedere universiteit of hogeschool heeft een
andere manier om leerling daarachter te
laten komen.

Als je je voor 1 mei hebt ingeschreven en je
komt er bij de studiekeuzecheck achter dat
je niet de goede keuze hebt gemaakt, dan
kun je, ook na 1 mei, nog van studie
veranderen. Voor de nieuw gekozen opleiding krijg je een nieuwe uitnodiging voor
een studiekeuzecheck.
Leerlingen die zich hebben ingeschreven
voor een opleiding met een decentrale
selectie of loting en na 1 mei te horen
krijgen dat ze niet zijn toegelaten, kunnen
een andere studie kiezen als ze zich voor 1
mei hebben opgegeven voor de studie van
hun eerste keuze.
Als leerlingen nog niet weten wat ze voor
opleiding gaan doen, dan is het verstandig
een afspraak te maken met de decaan,
Misjel Hollander

T i p s va n d e c o n c i ë r g e s
Kluisjes:
we zien vaak dat leerlingen hun kluisje na
gebruik niet goed sluiten. Geef altijd een
draai aan je slotje. Als ie op de juiste code
blijft staan, kunnen anderen je kluisje
makkelijk openen.
Gevonden voorwerpen:
inmiddels hebben we drie vuilniszakken vol
met rondzwervende jassen en gymtassen
verzameld. Tot nu toe hebben pas twee
leerlingen hun spullen teruggevraagd. We
hopen dat de anderen snel volgen.

Tip van een ex-fietsendief: hoe zet je het
beste je fiets op slot?
Fietsendieven breken de standaard af,
zetten die tussen wiel en slot en breken het
open. Zelfs dure sloten wip je zo open.
Zet daarom het ventiel bij het slot. Ze kunnen de fiets moeilijk jatten zonder het
ventiel te breken. Ook fietsendieven
houden niet van een lekke band.

De conciërges.

Fiets:
zet je rijwiel goed op slot. Soms hebben we
ongenode gasten in de fietsenstalling op
zoek naar makkelijke buit.
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O n t r u i m i n g so e f e n i n g
Het is weer tijd voor een ontruimingsoefening.
Aanstaande donderdag vindt deze plaats.
Als het ontruimingssignaal klinkt, verlaat je
het gebouw via de vluchtroutes. Deze
worden aangegeven met groene pijlen en
staan ook op de vluchtwegplattegronden
die op verschillende plaatsen in de
school hangen.

De verzamelplek is het sportveld. Volg altijd
de instructies van de BHV-ers op en ga niet
terug het gebouw in voordat het is
vrijgegeven.
Gezien het seizoen, is het op deze dag
toegestaan je jas mee te nemen in het
klaslokaal totdat de oefening gehouden is.
Zie je verbeterpunten tijdens de oefening,
geef deze dan later s.v.p. aan mij door.

Richard

Vo o r r o n d e W is k u n d e O ly m p i a d e
Donderdag 28 januari werd bij ons op
school de voorronde van de jaarlijkse
Wiskunde Olympiade gehouden. De
leerlingen bogen zich gedurende twee uur
over een twaalftal opgaven en konden
daarmee maximaal 36 punten behalen.

van der Grift, eveneens uit 5v, allebei met
29 punten. Op dit moment weten wij nog
niet met hoeveel punten de leerlingen door
zijn naar de tweede ronde die op 11 maart
in Utrecht plaatsvindt. Wij houden u op de
hoogte.

Floortje van Santen uit 4v behaalde een
onwaarschijnlijk goed resultaat: alle
opgaven goed.

Niek Wallenburg, deelnemer aan de
landelijke finale van 2014, kon helaas geen
revanche nemen voor zijn mindere dag
vorig jaar, want hij zit in 6v en mocht dus
niet meer meedoen.

Lukas Mulder uit 5v was een goede tweede
met 31 punten. Op de derde plaats zijn
geëindigd Noor Zaat uit 5v en Sebastiaan

Sectie wiskunde

Jo r d a n t a a l 1
De vergaderingen van vorige week boden
een mooi inkijkje in docententaal.
Opvallend is dat Jordandocenten geen blad
voor de mond nemen als leerlingen goed
presteren ("Toppertje") en evenmin als
leerlingen weinig hebben uitgevoerd
("heeft geen snars gedaan"). Dat is anders
als leerlingen wel hun best doen, maar
desondanks moeite hebben met de stof. In
dat geval is het taalgebruik van docenten
ter vergadering ineens een stuk omfloer-

ster. Opvallend vaak wordt dan gebruik
gemaakt van de litotes, een stijlfiguur
waarbij je het tegenovergestelde van wat je
wil zeggen, ontkent. Enkele voorbeelden:
"niet het scherpste mes in de la", "heeft het
buskruit niet uitgevonden", "behoort niet
tot de sterkste broeders & zusters".
Kennelijk is de dorre docentenziel niet
geheel gespeend van poëzie. Oeps -nou
doen we het zelf ook.
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Roos Uijland, klas 2B

Va n o n z e t r e ndwat c h e r
Zoals bekend houden journalisten ervan
vuurtjes flink op te poken. Met de nodige
valse nichterigheid vroeg de redactie aan
de trendwatcher of ze haar licht eens wilde
laten schijnen over de kleding van
docenten. Dat zou vast een smeuïg stukje
opleveren, met als portee dat docenten het
eminente belang van uiterlijkheden over
het hoofd zien. We hadden zelfs al een
toepasselijk Oscar Wilde-quootje klaar
staan (you can never be overdressed or
overeducated).

Maar nee hoor, de trendwatcher kwam met
een verrassende analyse: "Het is knap dat
zo veel docenten zo'n eigen kledingstijl
hebben ontwikkeld. Ze zijn alleen al aan
hun kleding herkenbaar, Fred met z'n rode
sjaal, Joke met haar fashion, Filip met z'n
ruitjes, Daan met z'n polo's, Koen met z'n
schoenen."
En hoezeer we ook doorvroegen, de
trendwatcher bleef bij haar afgewogen
commentaar. Om een andere autoriteit aan
te halen: met dat oordeel moesten we het
doen.

D i e f s t a l g e va a r g y m l e s
Ik geef nu al meer dan 25 jaar les op het
Jordan zonder een minuutje spijt. Dit is een
fantastische school met ontzettend leuke
leerlingen. Toch doen ook leuke leerlingen
wel eens minder leuke dingen. Helaas
wordt er soms gestolen uit de kleedkamers
bij gymnastiek. Afspraak is dat leerlingen
waardevolle spullen in hun kluisje bewaren

tijdens de gymles. Voor leerlingen die dat
vergeten, heeft elke LO-docent een doos
waarin spullen veilig opgeborgen kunnen
worden. Maak daar gebruik van, want
waardevolle zaken onbeheerd achterlaten
in de kleedkamer is niet verstandig.
Paul Oosterman
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Jo r d a n t a a l 2
Schrijver dezes heeft Haagse wortels, dus
deed het hem veel deugd toen onze
stagiaires meldden dat het Haags, met zijn
delicate dictie en krachtige klankkleur, in
opmars is op het Jordan. In die gevallen
waarin de gesprekspartner zich in staat van
opwinding bevindt, blijkt het zeer heilzaam

om een authentiek Haags 'rustaaaaag' ten
gehore te brengen. Naar verluidt is deze
uitbreiding van het taalpalet in het
heartland van de rollende 'r' te danken aan
de welsprekendheid van hen die om den
brode het nobele balspel beoefenen in de
kleuren van een vereniging genaamd ADO.

A b s e n t i e b r i e fj e s
Helaas gebeurt het inleveren van de
absentiebriefjes niet altijd volgens de
regels. Aan leerlingen daarom nogmaals het
verzoek absentiebriefjes voor je eerste
lesuur in de bus doen. Als je het briefje pas
overhandigt als wij ernaar vragen, bezorgt
dat ons, absentiebewakers, een hoop extra
werk.
Let op: vanaf nu laten we leerlingen die
stelselmatig het absentiebriefje vergeten,
terugkomen.

Verzoek aan ouders: zet zowel voor- als
achternaam van uw kind op het
absentiebriefje. Deze school telt zoveel
Tims en Sophies dat zonder achternaam
niet valt te bepalen wie nu naar de ortho
was.
Bedankt alvast voor de medewerking.
Angela en Job
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Agenda
Periodeweek 3.3

WEEK: 6

dinsdag 9 februari 2016
2e klas aardrijkskunde: stadsexcursie
19:30-21:30 4h/5v beroepenmarkt CLZ
woensdag 10 februari 2016
8:40-12:10 rectorsleague 5v/6v
donderdag 11 februari 2016
ontruimingsoefening
vrijdag 12 februari 2016
langlaufen 2e en 3e klassen optie 3

Periodeweek 3.4

WEEK: 7

maandag 15 februari 2016
11:10-12:10 volleybaltoernooi j/m 2e klas
dinsdag 16 februari 2016
16:00-21:00 docent-ouderspreekuur
woensdag 17 februari 2016
11:10-12:10 volleybaltoernooi j/m 1e klas
2e klassen geschiedenis: excursie Scheepvaartmuseum
18:00-21:00 vervolg docent-ouderspreekuur
donderdag 18 februari 2016
11:10-12:10 volleybaltoernooi j/m 3e klas
2e klassen geschiedenis: excursie Scheepvaartmuseum
vrijdag 19 februari 2016
11:10-12:10 volleybaltoernooi j/m bovenbouw

COLOFON
Montessori Lyceum
Herman Jordan
Zeist

Het JORDANNIEUWS is de digitale tweewekelijkse
nieuwsbrief voor ouders/verzorgers en leerlingen.
Volgende uitgave: vrijdag 19 februari
De deadline voor kopij: dinsdag 16 februari 12:00 u.

jordannieuws@hermanjordan.nl

Jordanlaan 3
3706 TE Zeist
Telefoon: (030) 69 54 708
Fax: (030) 69 55 046
E-mail: info@hermanjordan.nl
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Filip Bagchus
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