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Va n d e r e d a c ti e
Beste lezers,
Kan het nog? Zo ja, dan wenst de redactie
u, mede namens de schoolleiding, een goed
2016 toe. Naar het schijnt moet je anno

2016 trouwens 'jou' zeggen in plaats van
'u', maar dat krijgen we nog even niet uit
onze strot.

Tr e n dwat c h e r
De vooravond van een nieuw modejaar
leek ons een mooi moment om onze
trendwatcher te vragen of ze de
Jordankledingstijl kan karakteriseren.
"Mmh, goeie vraag. De Jordanstijl is in 't
algemeen toch behoorlijk preppy, met veel
Abercrombie slash Hollister. Het OLZ is
meer joggingpak en het HNL is juist weer
kakkiger. Natuurlijk, Jordankleding is ook
wel kakkig, maar in tegenstelling tot het
HNL proberen wij juist niet kakkig te doen.
Net zoals we origineel proberen te doen,
maar ondertussen niet te veel willen

afwijken. Daardoor is de ruimte om je op
het Jordan te onderscheiden best klein.
Vandaar dat er vaak subtiel een eigen
accent wordt gezet, bijvoorbeeld door
felgekleurde sokken, een horloge, of
schoenen met een printje. Op dit moment
worden ook coltruien of oversized truien
gebruikt om wat individuele variatie te
geven. Om die reden breekt echte high
fashion -bijvoorbeeld van die Kim
Kardashianlaarzen tot boven de knie
waarop je je hele outfit moet afstemmenhier meestal niet door. "
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E x c u r s i e n at uu r k u n d e
Het lullige van zo'n jaarwisseling is dat
nieuws van een paar weken geleden
ineens zóóóó 2015 is. Op 17 december
bezochten de natuurkundeleerlingen uit
5havo ruimtevaartmuseum ESA Noordwijk.

Op de foto zweven ze bijna gewichtloos in
ruimtevaartstation ISS. Zo leuk & leerzaam
kon het Jordanonderwijs in een ver
verleden zijn.
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B u s j e ko m t zo, bu s j e ko m t z o … .
Het lijkt zo simpel: betreed je de school
voor 8:40, ben je op tijd, erna ben je te
laat. De praktijk is echter ingewikkelder.
Vanwege het slechte weer zijn de bussen
vaak zo vol dat leerlingen moeten wachten
op de volgende bus en dus de deadline van
8:40 niet halen. Tot nu toe hebben de
conciërges over hun hart gestreken;

leerlingen die noodgedwongen een latere
bus moesten nemen, hoefden zich de
volgende dag niet om acht uur te melden.
Vanaf dinsdag 19 januari zijn de
wittebroodsweken echter voorbij. Wie dan
na 8:40 komt binnenlopen, is te laat.
Twijfel je over de dienstverlening van Qbus,
neem dan simpelweg een bus eerder.

Jo r d a n t a a l
Het gevoelsleven van scholieren kent
schrille contrasten. Dus bedient de
Jordantaal zich van de nodige termen om
de heftigheid der dingen uit te drukken. In
2016 heten zaken die bevallen, 'ziek',
'pittig', 'leip' of 'nice'. Maar zeg niet meer
'oh my God' want dan toon je

onomstotelijk aan niet meer in touch te zijn
met het 2016-vocabulaire. 'Oh God' of
'guttegut' kan natuurlijk wel, want dan
demonstreer je op de hoogte te zijn van de
nieuwste taalvoorschriften, juist door
ermee te spotten.

Lokaal N4
Dankzij de verbouwing zijn we een
overlegruimte rijker: lokaal N4. Inmiddels
hebben leerlingen de weg daarnaartoe
weten te vinden. Soms gaan leerlingen er
op eigen initiatief zitten werken, soms
verwijst een docent ze. N4 is inmiddels zo
in trek dat afspraken nodig zijn voor het
gebruik ervan. Leerlingen die N4 willen
gebruiken, kunnen dit lokaal bij het
secretariaat (D3) reserveren.

akkoord, dan krijg je een sleutel mee, die je
na afloop terugbrengt naar het secretariaat.
Er kunnen maximaal vijf leerlingen in N4.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat je les hebt
in een ander lokaal in de N-gang en dat je
van je docent in N4 mag werken. In dat
geval kan de docent het lokaal voor je
reserveren (docenten hebben voorrang op
leerlingen). Voor het kamertje naast de lift
gelden dezelfde regels.

Let op: reserveren kan alleen in de pauzes
en voor of na schooltijd. Is de reservering

Het secretariaat

N i e u we c o ö rd i n at o r 5 / 6 v wo
Vanwege gezondheidsredenen legt Mirjam
Hannes haar taken als coördinator van 5 en
6v neer.
Vijf jaar lang heeft Mirjam met hart en ziel
het coördinaat van 5 en 6v gedaan (en voor
die tijd het coördinaat van 4v). Wij spreken
hierbij onze waardering uit voor haar werk
en inzet. Gelukkig blijft ze wel als docent
Frans voor de school behouden.

Met ingang van pensum 3 zal Sandra Kiela
de functie van coördinator 5/6 vwo
overnemen. Ze is te vinden in D4, aan het
bureau tegenover ondergetekende. Wij
wensen haar veel succes met deze taak.

Namens de schoolleiding, Paul Kelsma

2

JAARGANG 3, NR. 9

15 JANUARI 2016

Sleutels
Elke dag worden er wel sleutels gevonden
die naar ons toe worden gebracht. Gelukkig
worden ze vaak door de rechtmatige
eigenaar opgehaald, maar er blijven ook
sleutels moederziel alleen bij ons achter.
De bak waarin ze terechtkomen, begint nu
aardig vol te raken. Daarom hebben we ze
uitgestald zodat iedereen kan kijken of zijn/

haar sleutel er bij ligt.
Jullie snappen dat we de sleutels niet
eeuwig kunnen bewaren, dus worden deze
na vrijdag 22 januari weggegooid. Kom
kijken bij de conciërgekamer of je verloren
sleutel er nog tussen zit.
De conciërges

Jo b s Jo l i g e Jo r d a n - Ja r e n
Van onze stagiaires
Het Jordannieuws heeft een beetje
rondgevraagd en omdat voor ons gevoel
niet zo veel aandacht wordt besteed van
leerlingen aan het lezen van Jordannieuws,
dachten we dat we er een paar nieuwe
draaitjes aan moesten geven. En wat is een
betere draai dan in het leven van het
personeel stappen? Het Jordan heeft
namelijk veel interessante personeelsleden,
maar degene die daar dan echt
bovenuitsteekt, is toch de veelzijdige
absentie‘bewaker’, Job van Ginkel. We
kennen hem van de D-gang en van de lage
stem aan de telefoon als je/één van je
kinderen ‘ziek’ bent/is. Maar WIE is Job nou
eigenlijk?

Om eerlijk te zijn hadden we nooit
verwacht dat deze, zoals ik al zei,
veelzijdige man meer hobby’s en interesses
heeft dan wij ooit vermoedelijk gaan
hebben. Wisten jullie bijvoorbeeld dat hij
voor de leuk, hele lekkere oliebollen in
Amerongen bakt (bewezen door één van
onze redacteurs)? Dat hij buiten deze
school met vermoeiende kinderen ook nog
eens een fanatiek korfbalteamleider is? En
dat hij stiekem heel erg fan is van de special
effects van The Lord Of The Rings? Nee, dat
dachten wij al. Omdat wij geïnteresseerd
zijn in de 22 jaren die deze Feyenoord-fan
hier al werkt, luidt het Jordannieuws
volgende keer een nieuwe rubriek in:
Jobs Jolige Jordan-Jaren.

L e z e n i n d e m e d i at h e e k
Zoals de oplettende leerling al gemerkt
heeft, is achter in de mediatheek een kleine
metamorfose gaande. Aan de achterwand
is ruimte gemaakt voor een heuse leestafel.
De wand heeft een gezellige kleur gekregen
en de ovale tafel die er nu staat, wordt over
een paar weken vervangen door een
mooie, grote rechthoekige tafel met
nieuwe stoelen.

Dat deze verandering opvalt en in trek is bij
leerlingen is wel al duidelijk. Iedereen wil er
graag werken en overleggen. Maar daar is
deze plek nu eigenlijk net níet voor
bedoeld. Het is gecreëerd voor diegenen
die in alle rust een boek willen lezen.
Dus schroom niet: lees een boek!
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E n t o e n wa s e r l i c h t !
Van de week raakte de redactie al fietsend
verzeild in de schier onafzienbare stroom
leerlingen die zich Jordanwaarts spoedden.
Je kunt je dan maar beter willoos
overgeven aan het klotsen en deinen van
de mensenzee. En dat gaf tijd de verlichting
van het gemiddelde Jordanrijwiel te
bestuderen. Conclusie: op bijna de helft van

de
Jordanezer
fietsen
ontbreekt
functionerende verlichting. En dan hebben
we de lat niet hoog gelegd: het
pietepeuterigste lampje aangevuurd door
het amechtigste batterijtje is nog
meegeteld. Wellicht is een bezoekje aan de
fietsenmaker een mooi voornemen voor
2016.

M e de we r ke r va n d e m a a n d
Van onze stagiaires
Nieuw in het Jordannieuws is de rubriek:
Medewerker van de maand.
En natuurlijk doen wij
als eerste ‘patiënt’ de
bedenker en stichter
van het Jordannieuws,
Filip Bagchus. Wij op
school kennen hem,
maar mensen van Den
Haag tot en met
Utrecht kennen hem
ook. Hij heeft namelijk in heel zijn leven op
zes basisscholen gezeten en 2 middelbare
scholen. Niet omdat hij ‘niet zo’n ijverige
leerling was’, zoals Filip zelf zei, maar
omdat zijn ouders vaak verhuisden. Naast
het wonen in Den Haag, Leiden, Oisterwijk
en Tilburg ging hij Nederlands studeren in
Nijmegen. Dit deed hij vooral NIET om
Nederlands docent te worden, zijn ouders
waren namelijk docent en hij wou niet in
hun voetstappen treden. Hij deed het
omdat in zijn ogen Nederlands het enige
interessante was, wat voor veel leerlingen
nog steeds moeilijk is over te brengen. Na
een aantal jaar tekstschrijver en journalist
geweest te zijn, kreeg hij een tweeling van
twee meisjes en besloot vervolgens iets
zinnigs te gaan doen. Met zinnigs bedoelde
hij dan toch maar Nederlands docent
worden, en dan wel op het Montessori
Lyceum
Herman
Jordan.
Naast

grammaticale
fouten
checken
en
werkwoordspelling, houdt deze toch wel
ijverige man van wielrennen, skiën en van
zijn favoriete Netflix serie House of Cards.
Daarentegen heeft hij een ‘WALGELIJKE
hekel’ aan het Grote Nederlands Dictee,
wat we er van hem echt in moesten zetten.
We vroegen hem wat voor muziekinstrument hij bespeelde, want we dachten
dat deze altijd welgeklede en klassieke man
wel een klassiek instrument moest
bespelen. Maar dat was niet het geval, deze
toch niet zo klassieke man bespeelt geen
muziekinstrument en is zoals hij zelf zegt,
ZEER onmuzikaal. In plaats van muziek had
hij lang een abonnement op de Donald
Duck en is fan van Star Wars. We hebben
veel van hem geleerd en over twee weken
zien jullie een foto van de volgende persoon
die de ‘Medewerker van de Maand’ is. Voor
nu sluiten we deze rubriek af met de
‘woudlopersnaam’ van Filip, wat altijd een
belangrijk deel in de Donald Duck is. We
vroegen het aan hem en verwachte wel dat
er een beetje woordenschat in voorkwam…
Is gelukt, wij zelf zijn er namelijk ook nog
niet uit wat de woorden betekenen: F.I.L.I.P
(Fiks Incompetente Lieve Incoherente
Papierschuiver). Hierbij moest degene die
het overtypte ook vaak vragen hoe ze het
woord nou eigenlijk schreef, met daarna
een vermoeiende zucht en uitleg van deze
51-jarige Nederlands docent.
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O u d e r s p r e e ku u r
Niet alleen het kalenderjaar is ten einde,
maar inmiddels ook pensum2. Dat klinkt
onheilspellend, maar het betekent gewoon
dat het docent-ouderspreekuur er weer
aan komt. Het komende spreekuur is op
dinsdag 16 februari van 16:00 tot 21:00
uur. Er kan voor maximaal drie gesprekken
worden ingeschreven. Ook kunt u een
voorkeur voor de middag of de avond
opgeven. Mocht het niet lukken om alle
afspraken op de dinsdag te roosteren, dan
moeten sommige afspraken noodgedwongen
naar
de
woensdagavond
verhuizen (17 februari). Op 10 februari
krijgt u het rooster gemaild.

Aanmelden voor het spreekuur kan via
Magister van 2 februari tot en met 9
februari. U krijgt daar nog een mail over. Let
op: bij leerlingen van achttien en ouder,
moet de leerling eerst toestemming geven.
De leerling moet daarvoor in Magister een
vinkje zetten bij de optie ‘inzage voor
ouders’.
Inlognaam vergeten? Stuur even een mail
naar magister@hermanjordan.nl. Graag
onder vermelding van de naam van uw kind
(in deze moderne tijden waarin ouders zo
vaak anders heten dan hun kinderen is het
matchen van het juiste nageslacht een
heidens karwei).
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Agenda
Periodeweek 3.1

WEEK: 3

maandag 18 januari 2016
lesvrije dag, school open
luistervaardigheid 5h/6v
dinsdag 19 januari 2016
luistervaardigheid 5h/6v
19:00 uur algemene informatieavond toekomstige brugklasouders
woensdag 20 januari 2016
luistervaardigheid 5h/6v
14:00-16:00 meeloopmiddag toekomstige brugklassen

donderdag 21 januari 2016
12:00-16:00 4h STUVO Nieuwegein
12:45-15:00 4v/5v wiskunde D en anderen: Wiskunde Olympiade
vrijdag 22 januari 2016
Langlaufen 2e en 3e klassen optie 1
Periodeweek 3.2

WEEK: 4

maandag 25 januari 2016
SE2
dinsdag 26 januari 2016
SE2
oudervereniging 4
woensdag 27 januari 2016

SE2
donderdag 28 januari 2016
SE2
vrijdag 29 januari 2016
SE2

COLOFON
Montessori Lyceum
Herman Jordan
Zeist

Het JORDANNIEUWS is de digitale tweewekelijkse
nieuwsbrief voor ouders/verzorgers en leerlingen.
Volgende uitgave: vrijdag 29 januari
De deadline voor kopij: dinsdag 26 januari 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

REDACTIE
Filip Bagchus
Astrid Kouwenhoven
Ton Nieuwdorp

http://www.hermanjordan.nl

6

