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Va n d e r e d a c ti e
Beste lezers,
Het was een persen van jewelste om peildatum en schoolexamens nog voor de
kerstvakantie af te ronden. Maar het is toch
maar mooi gelukt, waarna nu de beloning
voor al dat werk kan aanbreken: twee weken ongestoorde vakantie, helemaal vrij
van schoolzorgen. Geniet ervan, bijvoor-

beeld door eens een half oog te werpen
op dit Jordannieuws (met items over onder andere: de ouderbijdrage, lotingsstudies en de Junior Science Olympiade)
De redactie wenst eenieder een voorspoedig 2017 toe.

Ouderbijdrage
Zoals u bekend zal zijn, kent onze school
een ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage heeft tot doel een aantal voorzieningen te bekostigen die niet door de overheid worden vergoed. Tevens wordt er
door de school naar gestreefd de groepsgrootte beperkt te houden tot een max. van
30 leerlingen. Om het Jordaneigene te kunnen behouden, kunnen we helaas niet zonder uw ouderbijdrage.

Mocht u tot degenen behoren van wie we
nog geen ouderbijdrageformulier retour
hebben ontvangen, dan vragen wij u om dit
alsnog in te vullen en te laten inleveren in
de rode bus in de D-gang. Mocht u het formulier niet meer hebben, dan kunt u het
aanvragen via de mail:
sstechwey@hermanjordan.nl
of
jfermont@hermanjordan.nl

Va n o n z e t r e ndwat c h e r
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Wie had gedacht dat Beertje Paddington
nog eens een stijlicoon zou blijken te zijn?
Toch, als de tekenen niet bedriegen, wordt
zijn houtje-touwtjejas weer helemaal hip.
De seventies zijn sowieso bezig aan een

epische terugkomst. Je ziet ook steeds meer
overgooiers. Blijkbaar zijn er deze winter heel wat ouderlijke garderobes geplunderd.

Jo r d a n t a a l
Deze week een tutorial voor ouders wier
kind verkering krijgt. Dat woord, verkering,
moet je dus vooral niet gebruiken, want dat
blijkt neerbuigend. Beter kun je van een
relatie spreken. Gevaarlijk is ook de vraag:
"komt je vriend/vriendin (of nog erger:
vriendje/vriendinnetje) langs?" Teneinde

de huiselijke vrede te bewaren adviseren de
ervaringsdeskundigen van het Jordan ouders om in dit geval simpelweg de voornaam van de desbetreffende vriend/
vriendin te gebruiken. Het is maar dat u 't
weet.
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Va n d e d e c a an
Selectief selecteren
Zoals al eerder gemeld is de loting voor
studies met een numerus fixus dit jaar afgeschaft. Die opleidingen gaan nu selecteren.
Iedere numerus fixusopleiding mag zelf
bepalen op welke manier zij selecteren.
Voor leerlingen kan het handig zijn om te
kijken welke criteria een bepaalde opleiding
hanteert. Bij geneeskunde bijvoorbeeld
wordt in de meeste gevallen gekeken naar
de overgangscijfers van 5v naar 6v. Daarbij
zijn de vakken wiskunde, natuurkunde,
scheikunde en biologie belangrijk, maar
soms wordt ook Engels en Nederlands meegewogen. Twee universiteiten nemen het
gemiddelde van alle vakken. Naast het cijfergemiddelde krijg je ook een opdracht of
toets en bij drie universiteiten moet je een
motivatiebrief schrijven.
Er is nu een overzicht van de selectiecriteria
van alle universitaire opleidingen. Dit beknopte overzicht wordt als bijlage bij dit

Bijlage
Jordannieuws bijgevoegd. Dit overzicht
toont alleen opleidingen met een decentrale selectie (de oude lotingopleidingen). Opleidingen met aanvullende eisen en kleinschalige, intensieve opleidingen worden
niet vermeld.
Op de websites van de opleidingen staan
de selectiecriteria vaak uitgebreider vermeld dan in dit overzicht.
Wellicht ten overvloede: aanmelden voor
numerus fixusopleidingen moet vóór 15
januari 2017 en kan alleen met een DigiD.
Het aanvragen van een DigiD kost ongeveer
een week.
Een overzicht van de selectiecriteria van de
hogeschoolopleidingen met numerus fixus
is er op dit moment nog niet. Zodra het
bekend is, zal dat bij een volgend Jordannieuws bijgevoegd worden. Op de website
van de hbo-opleidingen moeten die selectiecriteria wel staan.

I n t e r nat i o n a l e Ju n i o r S c i e n c e O ly m p i a d e
IJs heeft een 10% kleinere dichtheid dan
water, zonnebloemolie heeft een 5% kleinere dichtheid dan water. Als je een bekerglas voor de helft vult met water en daarin
een ijsklontje doet en vervolgens het bekerglas tot de rand vult met zonnebloemolie, wat gebeurt er dan met het ijsklontje?
Zomaar een oude opgave uit de voorronde
van de Internationale Junior Science Olympiade. Heb je belangstelling voor de science
-vakken biologie, natuurkunde en scheikunde? En zit je in de onderbouw? Dan kun je
hier aan meedoen.
De voorronde wordt gehouden op 17 januari in het nieuwe jaar, gewoon op school.

Heb je een hoge score gehaald of ben je de
beste van de school (en dat is er in ieder
geval 1!), dan word je uitgenodigd voor de
landelijke prijsuitreiking op 13 februari
2017. Dan wordt ook bekend gemaakt wie
doorgaan naar de landelijke eindronden.
Deze ronde zal uit een theoretisch en praktisch deel bestaan. En mocht je daar uitblinken, dan mag je naar de internationale
eindronden.
Maar zover is het nog niet. Zal het ijsklontje
nu zakken of stijgen of blijven liggen?
Wil je meedoen? Geef je op bij Siegfried
(ssinnema@hermanjordan.nl)
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Agenda
KERSTVAKANTIE

Week 52

maandag 26 december 2016
*
dinsdag 27 december 2016
*
woensdag 28 december 2016
*
donderdag 29 december 2016
*

vrijdag 30 december 2016
*
KERSTVAKANTIE

Week 1

maandag 2 januari 2017
*
dinsdag 3 januari 2017
*
woensdag 4 januari 2017
*
donderdag 5 januari 2017
*
vrijdag 6 januari 2017

*
zaterdag 7 januari 2017
Periodeweek 3.1
maandag 9 januari 2017
inschrijven docent-ouderspreekuur
dinsdag 10 januari 2017
inschrijven docent-ouderspreekuur
woensdag 11 januari 2017
10.00 terugkomst skireis 5h/6v
inschrijven docent-ouderspreekuur
donderdag 12 januari 2017
rooster ouderavond bekend
vrijdag 13 januari 2017

6.30 vertrek skireis 5h/6v
Week 2

12.00 5v muziek: concertgebouw Amsterdam; excursie
met workshop en concert
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