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Va n d e r e d a c ti e
Beste lezers,
Kan 't nog? Vanuit een door ziekte en stipuren geplaagd Jordan wenst de redactie iedereen een goed 2017 toe. Graag ook nemen we de gelegenheid te baat om leer-

lingen en ouders erop te wijzen dat het
rooster van aanstaande dinsdag en woensdag is gewijzigd. Op die dagen worden in
het hele land de luistervaardigheidsexamens afgenomen. Geniet van de vrije
maandag!

Po s t bu s
Believe it or not, maar het Jordan gaat dus
echt episch met z'n tijd mee. Voor 2017
hebben we namelijk de beschikking over
een heuse postbus. Ons postadres is voortaan:

Postbus 442
3700 AK Zeist
Geen post meer sturen naar Jordanlaan 3,
dus. Voor leerlingen die zich al rijk rekenen:
ons bezoekadres blijft gewoon bestaan.

Wo r k s h o p s En g e l s 3 h / v e n 5 v
Je ziet het in de jaaragenda: op maandag 30
januari en woensdag 15 februari:
"Workshop Engels". Wat is dat?
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De derde en 5v-klassen gaan een dagje naar
Engeland!
Nee, da's te ver, we halen Engeland hierheen. Beide jaarlagen gaan naar een participatietoneelvoorstelling in een van de gymzalen door theatergroep Big Wheel. Alle
leerlingen zullen in de voorstellingen een

taak krijgen en aan het woord zijn. De voorstelling voor de derde klassen heet London
Crazy en neemt de leerlingen mee op een
anderhalf uur durende flitsexcursie door
Londen. De 5v-leerlingen gaan naar Meaning in the Mud, en ervaren WWI in eigen
persoon.
We hopen op een vrolijke en spraakzame
ervaring!

De sectie Engels

R a a d va n To e z i c h t ( 1 )
Het Jordan is klein. Toch heeft de school
een Raad van Toezicht.
Toen in 2009 was gebleken dat sommige
scholen (niet het Jordan!) niet goed werden
bestuurd en onverantwoord met het geld
werd omgegaan, werd de Wet Goed Onderwijs en Goed Bestuur ingevoerd.
Sinds die tijd moet elke school een onafhankelijk gremium hebben dat

"deugdelijk en onafhankelijk toezicht"
houdt. In ons geval gebeurt dat door een
Raad van Toezicht. Gelukkig verloopt de
samenwerking met de RvT constructief en
prettig. Hieronder stelt de RvT zich in haar
nieuwe samenstelling aan jullie voor en
licht ze haar visie nader toe.
Ingrid van der Neut
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R a a d va n To e z i c h t ( 2 )
De Raad van Toezicht (RvT) is in de loop van
2016 weer helemaal op sterkte gekomen.
De samenstelling is als volgt:
- Rob Bijl, voorzitter
-Camiel Schuurmans, vice -voorzitter
-Pieter Vos, lid op voordracht van de MR
-Erica Aalsma, lid
Astrid Ottenheym, lid
De RvT heeft de afgelopen maanden een
visie ontwikkeld op het toezichthouden bij
het Herman Jordan. In de samenleving veranderen de opvattingen wat goed toezicht
is snel. De rollen en verantwoordelijkheden
van de Raden van Toezicht zijn, door allerlei
schandalen elders, onder een vergrootglas
komen te liggen. Een Raad van Toezicht
heeft drie rollen: het bewaken van de visie
en de missie van het Herman Jordan; het
vervullen van de werkgeversrol voor het
College van Bestuur; het vervullen van een
klankbordfunctie voor het College van Bestuur. Het wordt steeds gangbaarder dat de
RvT zelf ook relaties onderhoudt binnen de
school om zich goed te kunnen informeren.
Wij vinden het belangrijk helder te zijn
waar wij als RvT voor staan en wat onze
verantwoordelijkheden zijn. Onze visie kunt
u lezen op de website van de school.
De Raad van Toezicht heeft een drietal
commissies die voorbereidend werk doen:
- Financiële commissie (Camiel Schuurmans
en Pieter Vos )
- Remuneratiecommissie (Rob Bijl en Astrid
Ottenheym)

- Commissie Kwaliteitszorg (Erica Aalsma en
Pieter Vos). Deze commissie is helemaal
nieuw. De Raad van Toezicht vindt, en het
College van Bestuur was het daar van harte
mee eens, dat het belangrijk is om veel
nadrukkelijker de kwaliteit van het onderwijs te bespreken. Kwaliteitszorg houdt in
dat op een systematische wijze de normen,
het toetsen daarvan en de daarop volgende
verbeterstappen centraal staan. De RvT
houdt toezicht op dit proces en de kwaliteit
daarvan. Mogelijke onderwerpen die be-

sproken gaan worden zijn: de maatschappelijke opbrengst van de school : hoe vergaat het oud-leerlingen in de maatschappij?; de invulling van het begrip excellente
school; het professioneel handelen van
docenten.
In het najaar hebben de RvT en het College
van Bestuur onze jaarlijkse strategieochtend gehouden. We hebben vrij gediscussieerd over de toekomst van het HJ, de
plaats van de school in Zeist en de bredere
omgeving. We hebben besloten om in februari 2017 nog zo´n strategiebijeenkomst
te beleggen en om dan het schoolinterne
centraal te stellen: cultuur, omgangsvormen, autonomie, e.d. We zijn, samen met
het CvB, aan het nadenken over een
schoolbrede dag/dagdeel om met alle geledingen in de school over de toekomst van
het Herman Jordan na te denken. Wordt
zeker vervolgd.
De RvT heeft in november kennis gemaakt
met de Medezeggenschapsraad (MR). Dat
was een goede bijeenkomst waarin we gesproken hebben over elkaars werkwijze en
verantwoordelijkheden. Voor de RvT is het
gesprek met de MR belangrijk om voeling
te hebben met wat er in de school speelt,
wat er goed gaat, wat verbetering nodig
heeft, en hoe er over de toekomst wordt
gedacht. RvT en MR gaan twee keer per
jaar met elkaar in overleg.
Mede namens de andere leden van de Raad
van Toezicht wens ik alle leerlingen, docenten en ouders een heel voorspoedig 2017
en het Herman Jordan een succesvol jaar.
Rob Bijl
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Roosterwijzigingen
De luistervaardigheidsexamens Frans, Duits
en Engels voor 5havo en 6vwo worden
afgenomen op de door de overheid geadviseerde data en tijdstippen:
maandag 23 januari
8:45-9:45: 5havo
-Frans en 6vwo-Duits (N- en G-gang)
dinsdag 24 januari
8:45-9:45: 5havo
-Duits en 6vwo-Engels (N- en G-gang)
woensdag 25 januari
8:45-9:45: 5havo
-Engels en 6vwo Frans (N- en G-gang)
N.B. Lessen 5h, 6v op dagen schoolexamens luistervaardigheid: alle lessen verplicht
Uiteraard heeft een en ander consequenties voor het rooster van rest van de school
op de dinsdag en de woensdag (maandag
23-1 is de lesvrije dag na de open dag van
21-1).

Dinsdag regulier
08.15 - 08.35 WB
08.40 - 09.45 lesuur 1

Dinsdag 24 januari

09.45 - 10.00
10.05 - 11.10
11.15 - 12.20
12.20 – 12.50
12.55 – 14.00

09.45 - 10.00
10.05 - 10.55
10.55 - 11.45
11.45 - 12.15
12.20 - 13.10
13.10 - 14.00
14.00 - 14.20
14.20 - 15.20

PAUZE
lesuur 2
lesuur 3
PAUZE
lesuur 4

14.00 - 14.20 WB
14.20 - 15.20 Proevenuur

08.40 - 09.45 lv-examens
PAUZE + WB
lesuur 1
lesuur 2
PAUZE
lesuur 3
lesuur 4
WB
Proevenuur

Voor de dinsdag hebben we besloten de
lesdag te verkorten (lessen van 50 minuten
zónder overlooptijd tussen de lessen) zodat
we eerst in alle rust de luistervaardigheidsexamens kunnen afnemen, daarna alle lessen door laten gaan en het proevenuur en
de vergaderactiviteiten op de gewone tijden
kunnen blijven staan.
Voor de woensdag wordt de keuze van lesuur 3 verschoven naar 8:40- 9.45 en de
vroege WB naar 9:45-10:00. Vanwege de
luistervaardigheidsexamens in de N- en de
G-gang zullen een aantal keuzes en WB’s in
andere lokalen geplaatst moeten worden.
Mogelijk vervallen ook enkele keuzes. Na de
kleine pauze volgt eerst lesuur 1 en vervolgens lesuur 2.
Dagrooster dinsdag 24 en woensdag 25
januari

Woensdag regulier
08.15 - 08.35 WB
08.40 - 09.45 lesuur 1

Woensdag 24 januari
08.15 - 08.35 WB
08.40 - 09.45 lv-examens
08.40 - 09.45 lesuur 3 = keuze
09.45 - 10.00 PAUZE
09.45 - 10.00 PAUZE
10.05 - 11.10 lesuur 2
10.05 - 11.10 lesuur 1
11.10 - 12.10 lesuur 3 = keuze 11.10 - 12.10 lesuur 2
12.10 - 12.40 PAUZE
12.10 - 12.40 PAUZE
12.45 - 13.50 lesuur 4
12.45 - 13.50 lesuur 4
13.55 - 15.00 lesuur 5
13.55 - 15.00 lesuur 5
15.00 - 15.10 PAUZE
15.00 - 15.10 PAUZE
15.15-16.15 keuze + WB
15.16-16.15 keuze + WB
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E x c u r s i e c o nc e r t ge b o u w
Net geland uit Costa Rica en direct met 4,5h
en 5v muziek naar het Concertgebouw:
workshops waarbij muziek gemaakt werd
op thema’s van Sjostakovitsj. Door leerlingen natuurlijk maar zelf heb ik ook weer
eens lekker meegetoeterd. ’s Avonds tijdens het concert in de kleine zaal werden
de thema's meteen herkend in de stukken
die behoorlijk veel eisten van de leerlingen.
Liza Ferschtman en haar muzikale familie
lukte het echter onze leerlingen mee te
voeren door hun topuitvoeringen, en omdat de inleidende workshop zo goed was.
Foto’s: Sandra Kiela

Een stevig avondje bitterzoete klassieke
muziek dus, Stalin en de tweede wereldoorlog kleuren nu eenmaal Sjostakovitsj muziek. Veel complimenten van de workshopleider voor onze leerlingen. Wij zijn het
gewend, maar voor Jurgen is het elke keer
een feest als leerlingen in groepen creatieve dingen bedenken en er zonder morren
wat leuks van maken. Een heel belangrijke
ervaring zo'n excursie, want voor de helft
van de klassen zijn klassieke concerten nog
onontgonnen terrein.
Rein de Goeje
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Agenda
Periodeweek 3.3

Week 4

maandag 23 januari 2017
lesvrije dag
luistervaardigheid 5h/6v
dinsdag 24 januari 2017
luistervaardigheid 5h/6v
19:00 uur algemene informatieavond toekomstige brugklasouders
woensdag 25 januari 2017
luistervaardigheid 5h/6v

13:55-15:00 2e en 3e klassen: lesuur 5 vrij vanwege meeloopmiddag
14:00-16:00 meeloopmiddag toekomstige brugklassen
donderdag 26 januari 2017
4v/5v wiskunde D en anderen: Wiskunde Olympiade
vrijdag 27 januari 2017
4v geschiedenis: excursie Utrecht
2e en 3e klassen lo: excursie langlaufen Winterberg optie 1
Week 5
maandag 30 januari 2017
11:10-12:10 1e klassen lo: volleybaltoernooi
3h/v Engels: workshop "London Crazy"
dinsdag 31 januari 2017

19:00-21:00 presentatieavond profielwerkstukken 5h/6v
woensdag 1 februari 2017
tussentijdse peildatum digitale pensumboekje onderbouw
11:10-12:10 2e klassen lo: volleybaltoernooi
donderdag 2 februari 2017
11:10-12:10 3e klassen lo: volleybaltoernooi
6v geschiedenis: excursie WO1
vrijdag 3 februari 2017
11:10-12:10 bovenbouw lo: volleybaltoernooi

COLOFON
Montessori Lyceum

Herman Jordan
Zeist

Het JORDANNIEUWS is de digitale tweewekelijkse
nieuwsbrief voor ouders/verzorgers en leerlingen.
Volgende uitgave: vrijdag 3 februari
De deadline voor kopij: dinsdag 31 januari 12:00.
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
Marit van Rijn

http://www.hermanjordan.nl
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