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Va n d e r e d a c ti e
Beste lezers,
Bij Nederlands moeten leerlingen tot vervelens toe de hoofdgedachte uit een tekst
destilleren. Laten we ze eens voor een keer
tegemoet komen. Volgens ons is de hoofd-

gedachte van dit Jordannieuws: deze
school doet het zowaar zo slecht nog niet.
Veel leesplezier en een fijne vakantie.

V i s i t at i e
Weliswaar staat onze naam, montessori
lyceum herman jordan, in kleine letters op
de gevel. Maar dat wil niet zeggen dat we
er niet trots op zijn. Boffen dus dat we de
term 'montessori' mogen blijven voeren.
Vorige week oordeelde de visitatiecommissie dat we ruimschoots voldoen aan de
eisen die de VMO (de afdeling voortgezet
onderwijs van de Nederlandse Montessori
Vereniging)
aan
montessorischolen

stelt. Hier heerst een prettig pedagogisch
klimaat. De didactiek is zeer degelijk (zij het
niet supervernieuwend). Ouders en leerlingen hebben bovengemiddeld veel inbreng en de onderwijsresultaten zijn eveneens bovengemiddeld. Zoveel lof zouden
we niet snel over onszelf uitstrooien
(vandaar misschien de kleine letters op de
gevel). Des te prettiger dat een ander dat
voor ons doet.
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De aanmelding en plaatsing is voorbij: we
zijn gelukkig erg populair bij groep-8 leerlingen. Het grote aantal aanmeldingen
maakt dat we volgend jaar niet met vijf zoals aanvankelijk was voorzien-, maar met
zes eerste klassen werken. Als een van de
weinige scholen in de regio hebben we
moeten loten. Er hadden zich namelijk liefst
220 leerlingen aangemeld. Met vijf brug-

klassen zouden we wel heel erg veel leerlingen moeten uitloten. In overleg met de
medezeggenschapsraad werd geconstateerd dat dat niet verantwoord was. Vandaar dat we in het schooljaar 2016/17 opnieuw zes brugklassen hebben.
Ingrid van der Neut

Jo r d a n t a a l
Steeds vaker wordt de term ‘ginger’ gebruikt om roodharigen aan te duiden. Nu
hebben roodharigen al sinds Judas Jezus
verried een slechte pers. Dus ligt het voor
de hand om aan te nemen dat gebruik van
de term ‘ginger’ wel snerend bedoeld zal
zijn.

Zo niet op het Jordan. Navraag onder rossige Jordanezen (inclusief geschiedenisdocent Joris) leert dat ‘ginger’ wordt ervaren
als een vrij neutrale manier om iemand aan
te spreken: "net zoals je 'lange' tegen iemand kunt zeggen". Zou de menselijke
beschaving dan toch enige vooruitgang
boeken?
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Va n d e d e c a an
Studiewegwijzer
Als je gaat studeren, krijg je met veel zaken
te maken: inschrijven voor studie en studiefinanciering, studeren in het buitenland
enzovoort.

Je kunt dat boekje bekijken op de website
www.laks.nl/studiewegwijzer.
Heb je liever een gedrukt exemplaar, kom
dan even langs bij de decaan (D1).
Misjel Hollander

Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg)
en het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) hebben samen een handig boekje
gemaakt over deze onderwerpen.

Inloopschool
Afgelopen inloopweek is geëxperimenteerd met een 'inloopschool'. Onderbouwleerlingen met grote achterstanden kregen
daar de kans om, onder deskundige begeleiding, hun pensumstand op te krikken. En
hoe is dat bevallen, vroeg Jordannieuws
aan de twee initiatiefnemers, Paul Oosterman (teamleider eerste en tweede klas)
en Siegfried Sinnema (coördinator derde
klas). "Over het algemeen," zo zegt Paul,
"waren de leerlingen, hun ouders en hun
mentoren enthousiast. Een zeer groot deel

van de leerlingen heeft z'n achterstand
weggewerkt. Een heel mooi resultaat, als je
bedenkt dat de 38 leerlingen die deelnamen aan de inloopschool, allemaal op hun
pensumstand dreigden te doubleren."
Siegfried: "Natuurlijk is er nog ruimte voor
verbetering. Zo moet aftekenen en proeven
doen nog makkelijker worden. Maar we
gaan zeker door met de inloopschool. In de
laatste inloopweek organiseren we er weer
een."
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W i e l r i j d e r s g e w a a r s c h uw d !
Jordanleerlingen hebben er een handje van
om te fietsen in het voetgangersgebied van
winkelcentrum Vollenhove - waarom stappen als je ook kunt trappen? Dat kan echter
duur uitpakken.

De boa's die in Volle surveilleren, waarschuwen namelijk niet langer. Fietsers krijgen
meteen een bekeuring.
De conciërges

OV- p r o j e c t
Een van de opdrachten in het OV-project
sterrenkunde was het uitzetten van het
zonnestelsel op schaal langs de Utrechtse
Weg. Daarbij moest niet alleen de afstand
van de planeten tot de zon worden meegenomen, maar ook de planeten zelf moesten
op schaal worden gemaakt.

Aan het einde van de middag heeft de hele
klas geholpen om Jupiter op te eten.
Smaakte heerlijk!
Quint Verhaar

Dit inspireerde Janna en Mette om een
taart te bakken in de vorm van Jupiter. In
de uitsnede is te zien dat Jupiter een kern
heeft, een binnenmantel, een buitenmantel
en een korst, de laatste ook nog in de
mooie gekleurde banden die deze planeet
heeft.

Ve r t a a lwe d s tr i j d
Op donderdag 14 april was wederom de
prijsuitreiking van de vertaalwedstrijd van
de Deutsche Internationale Schule; een
vertaalwedstrijd Duits-Nederlands waar
alle leerlingen uit 5V die Duits hebben, aan
meededen. Aan het begin van pensum drie
moest een pittig fragment uit de roman van
de Zwitserse auteur Peter Stamm vertaald
worden. De kritische Jordan-jury, bestaande uit de docenten Tilly Simaëla en Daan
Rossewij, heeft een aantal leerlingen uitgekozen van wie de vertaling en de bijbeho-

rende creatieve opdracht van buitengewone kwaliteit waren. De Deutsche Internationale Schule in Den Haag heeft vervolgens
twee leerlingen van onze school beloond
met een plaats in de top-15: Pien van Wageningen uit de klas van Daan en Floor van
Dam uit de klas van Tilly. Bij de prijsuitreiking bleek dat zij uit de meer dan 200 inzendingen en de vele scholen die meededen op plaats 11 (Floor) en plaats 10 (Pien)
zijn beland. Wat een mooie prestatie van
deze twee 5v-meiden! Gefeliciteerd!
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Agenda
za 23 april t/m vr 29 april 2016

WEEK:

17

WEEK:

18

WEEK:

19

WEEK:

20

lesvrij
za 30 april t/m vr 6 mei 2016
MEIVAKANTIE
Periodeweek 4.3 CE1
maandag 9 mei 2016
CE1
dinsdag 10 mei 2016
CE1
Derde klassen beeldende vormgeving: excursie Kröller Müller
woensdag 11 mei 2016
CE1
Derde klassen beeldende vormgeving: excursie Kröller Müller
donderdag 12 mei 2016
CE1
2v biologie: veldwerkmiddag
vrijdag 13 mei 2016
CE1
1v aardrijkskunde/wiskunde: excursie Geofort
4v/5v Jordanexact: excursie
Periodeweek 4.4 Pinksteren CE1
maandag 16 mei 2016

Tweede Pinksterdag
dinsdag 17 mei 2016
CE1
woensdag 18 mei 2016
CE1
4v NLT: excursie Boerhaave
donderdag 19 mei 2016
CE1
19:30 contactouderavond
vrijdag 20 mei 2016
CE1
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COLOFON
Montessori Lyceum
Herman Jordan
Zeist

Het JORDANNIEUWS is de digitale tweewekelijkse
nieuwsbrief voor ouders/verzorgers en leerlingen.
Volgende uitgave: vrijdag 20 mei
De deadline voor kopij: dinsdag 17 mei 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
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