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Va n d e r e d a c ti e
Beste lezers,
Vandaag, de elfde van de elfde, begint stipt
om elf uur elf het carnavalsseizoen. Daar
laat Jordannieuws zich echter niet door
leiden. In een wereld vol gekkigheid blijven

wij uiterst serieus keihard nieuw presenteren, bijvoorbeeld over de kerstmuziekavond, Seven Days en de debatdag.

K e r s t mu z i e k avo n d
Donderdagavond 22 december is er weer
een kerstmuziekavond. We willen jullie bij
deze van harte uitnodigen om hieraan mee
te doen! Omdat we hopen op veel aanmeldingen maar we de avond niet eindeloos
willen laten duren hebben we het volgende
bedacht: je stuurt ons een filmpje (of een
geluidsfragment) van je stukje.

Wat moet je doen:
-bedenk tijdig of je mee wilt doen aan de
muziekavond, met wie je dit wilt doen en
wat je gaat doen
In dit nummer:
Van de redactie
Kerstmuziekavond
Tip van de conciërges
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Mijmeringen van een
Mopperaar
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Debatdag
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-stuur voor 7 december een zelf opgenomen filmpje van je stuk naar rdegoeje@hermanjordan.nl, dit doe je via
www.wetransfer.com
-laat in het filmpje goed horen en zien wie
er allemaal meedoen en laat minstens één
couplet en refrein horen

-het hoeft helemaal geen perfect filmpje te
zijn, dus steek niet teveel tijd in het opnemen

Wat doen wij:
-wij bekijken alle filmpjes en maken bij te
veel aanmeldingen een selectie
-wij selecteren niet op niveau maar kijken
of je klaar bent voor het podium, het is nadrukkelijk geen auditie!
-we houden rekening met het feit dat je
stuk nog niet helemaal af is, maar willen
wel graag dat je al een heel eind bent
-we selecteren geen aanmeldingen die mee
willen spelen met een cd/opname, je stuk
moet geheel live zijn
-de avond is voor en door Jordanezen dus
zoek je band/begeleiding zoveel mogelijk
binnen de school, wij helpen je graag
-we laten je weten of je mee kan doen met
de muziekavond
We hopen op geweldig veel filmpjes en een
fantastische muziekavond! Heb je vragen?
Stel ze aan ons!
De sectie muziek,
Rein, Erzsi, José en Annabel

T i p va n d e c on c i ë r g e s
Ga, nu het gure najaarsweer weer toeslaat,
op tijd van huis. Veel leerlingen waren deze

week te laat, omdat ze meer wind en minder bussen troffen dan verwacht.
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Va n d e d e c a an
Buitenland Buitenkans
Leerlingen van klas 4, 5 en 6: denk je er wel
eens over om na je middelbare school voor
een korte of lange periode naar het buitenland te gaan? Dan is dit bericht voor jou
bedoeld!
Het is verstandig om op tijd te beginnen
met een oriëntatie op de mogelijkheden.
Op dinsdag 22 november 2016 van 19:30
tot 21:30 uur wordt de informatiemarkt
Buitenland Buitenkans georganiseerd voor
middelbare scholieren die in de bovenbouw
(klas 4 t/m 6) zitten. Leerlingen uit de hele
regio Utrecht zijn welkom, ouders uiteraard
ook. Deze markt zal plaats vinden in het
Cals College, Vreeswijksestraatweg 6a,
Nieuwegein. Meer informatie is te vinden
op de website van het Cals College.

Zo’n 20 organisaties zullen op 22 november
aanwezig zijn om informatie te verstrekken
in de vorm van een ‘markt’. Het aanbod is
zeer divers en je kunt je vragen hier kwijt.
Dit kan gaan over studeren in het buitenland, maar ook over vrijwilligerswerk in het
buitenland, talencursussen volgen of een
jaartje backpacken.
Deelnemende organisaties:
Activity International, AFS, Australian Backpackers, Be More, Don Quijote, EF, ESL
Taalreizen, Fairaway, Go Europe, Interlanguage Study Abroad, Into Study Exchanges,
Italstudio, KILROY!, PLUS Taalreizen, Projects Abroad, STS High School, Study Globe,
Study Group, Study Travel, Travel 4 Change,
WilWeg.

Va n d e d e c a an ( 2 )
BuitenlandBeurs

Op zaterdag 26 november vindt De BuitenlandBeurs plaats in Jaarbeurs Utrecht. Op
de beurs vind je internationale hogescholen
en universiteiten, informatie over een tussenjaar, high school year en vrijwilligerswerk in het buitenland. Luister naar de ervaringsverhalen van studenten jou al zijn
voorgegaan naar het buitenland en bezoek
de inspirerende lezingen met thema’s als
“Een tussenjaar in het buitenland” of
“Studeren in de VS”. Of ga één op één in

gesprek met ervaren buitenlandgangers op
het Meeting Point. Kortom, alle informatie
die jij nodig hebt in de voorbereiding op
jouw buitenlands avontuur.
Meld je nu gratis aan en maak kans op een
taalcursus voor 2 in Malta! Bezoek voor
meer informatie en een gratis e-ticket
www.buitenlandbeurs.nl.
Als ik mocht kiezen, zou ik naar Buitenland
Buitenkans gaan. Die is veel overzichtelijker.

Jo r d a n t a a l
In de pauze riep laatst een hoogst verontwaardigde leerling tegen zijn vrienden:
"Het is echt gay om mij homofoob te noemen". Een uitspraak die Jordannieuws
deed denken aan de beroemde paradox
van Epimenides: "Alle Kretenzers liegen, zei
de Kretenzer". Hoe je het ene deel van de
uitspraak ook interpreteert, die interpreta-

tie maakt het andere deel van de uitspraak
onwaar. Of de betreffende leerling is inderdaad homofoob, maar dan is het niet gay
om 'm zo te noemen. Of de leerling is niet
homofoob, maar waarom gebruikt ie de
tem gay dan verwijtend? Mm, we komen er
niet uit.
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S e ve n D ay s 2 01 6
EAT CLEAN. TRAIN DIRTY. BE AWESOME!

van de totals van je school!

Het is bijna zover! Van maandag 14 t/m
zondag 20 november gaan jullie de strijd
aan met bijna 100 andere scholen tijdens
de Seven Days 2016, de grootste health
challenge van Nederland. Nog maar een
paar dagen te gaan! Get ready!

Let op! De app heeft een ingebouwde automatische spamfilter om ongewenste berichten eruit te filteren.

Let’s go | Hoe werkt het?
Door elke dag opdrachten uit te voeren en
uitdagingen aan te gaan scoor je online
punten, waarmee je individuele prijzen kunt
winnen en met je school kans maakt op de
Seven Days 2016 Award plus eigen schoolparty! Check de app om te zien welke prijzen er allemaal te winnen vallen.
Vergeet dus niet de “Seven Days of Feedback” app te downloaden en je onder de
juiste schoolnaam aan te melden! De app is
vanaf 7 november beschikbaar in de AppStore en via GooglePlay. In de app kun je
lezen hoe je punten kunt verdienen. Zo kun
je punten scoren door elke dag online in te
checken, door de video opdrachten uit te
voeren en door actief te posten, reageren
en liken binnen de app. Check de leaderboard voor de top 20 beste leerlingen en
hou de app in de gaten voor een update

Ook kun je Seven Days direct op de hoogte
brengen van spam berichten door de tag
‘@Seven Days 2016’ te gebruiken. Leerlingen die onzin posten verliezen hun punten, worden uiteindelijk verwijderd uit de
app en kunnen er eventueel voor zorgen
dat hun school gediskwalificeerd wordt!
Hoe meer leerlingen meedoen en hoe
meer punten jullie scoren, hoe groter de
kans dat jullie school de Seven Days 2016
Award inclusief eigen schoolfeest wint!
Check hier de video van een eerdere editie
van
de
Seven
Days
Awards:
vimeo.com/125916555.
Heel veel succes!
Download de Seven days app:
AppStore:
itunes.apple.com/nl/app/id928627304
GooglePlay:
play.google.com/store/apps/details?
id=me.doubledutch.sevendaysoffeedback

M i j m e r i n g e n va n e e n m o pp e r a a r
"Wat ben jij een fokking natte flikker,"
hoorde schrijver dezes een leerling laatst
zeggen. Eerste reactie: wtf? Tweede reactie: gelukkig hij heeft 't niet tegen mij. Derde reactie: zo spreek je toch niet tegen een
medeleerling. Vierde reactie: het lijkt wel

alsof homoseksualiteit steeds vaker de nucleaire optie is in de eeuwigdurende strijd
tussen jongens wie wie het best kan aftroeven. Vijfde reactie: geven volwassenen in
deze van boosheid zinderende wereld nog

Reminder
Leerlingen kunnen nog tot maandag de
digitale enquête over het mentoraat invul-

len. We zitten nu op een respons van
45%. Dat moet beter kunnen!

3

JAARGANG 4, NR. 5

11 NOVEMBER 2016

D e b at d a g
Ouders krijgen vaak alleen de lelijke kant
van school te zien. Het verdriet over het
tegenvallende verslag. De boosheid over
die onterechte beoordeling. En niet te vergeten de stress voor die ellendige debatdag. Afgelopen dinsdag hebben alle vijfdeklassers, 5h zowel als 5v, gedebatteerd
voor hun schoolexamen spreekvaardigheid
(en u maar denken dat de verkiezing in de
VS het event van de dag was).

Ervan uitgaande dat de nervositeit die op
school wordt getoond slechts een flauw
aftreksel is van de stress die thuis wordt
gespuid, moet er een hoop zijn afgetobd in
tal van huiskamers. Met wie ga je debatteren? Welke beurt ga je doen? Wat zijn je
argumenten? En last but not least: wat
trek je aan? Gezien de existentiële vragen
die zo'n debatdag oproept, kun je je afvragen of het sop de kool wel waard is. Waarom organiseert het Jordan een debatdag
als die zo veel spanning teweeg brengt?
Voor wie alleen de stress ziet, mag dat een
logische vraag lijken. Voor wie alleen het
resultaat ziet, is het antwoord duidelijk:
omdat het zoveel oplevert. Wanneer zie je
nu Jordanleerlingen in opperste concentratie -en strak in 't pak gestoken bovendien- broeder-/zusterlijk overleggen, om
vervolgens, als was verbale virtuositeit een
rapier, genadeloos de argumentatie van de
tegenstander te fileren?

Helemaal aan het eind van de debatdag was
de finale, waarin de beste teams van de dag
à l' improviste tegen elkaar debatteerden
over de stelling: Jordandocenten moeten
voortaan een schooluniform dragen. Het
vwo-team bestond uit: Anna Haasnoot, Sarah van Hooijdonk, Sarah 't Hart en Renée
van der Schaft. Het havoteam bestond uit:
Sophie Koning, Anna-Lynn Looys, Naomi 't
Hart (inderdaad tweelingzus van) en Cato
Everhard. Nipt, nipt, nipt wisten de vwodames de winst en de bokaal voor de neus
van de havodebaters weg te grissen (wat in
feite betekent dat Jordandocenten inderdaad aan het schooluniform moeten). Beste
individuele sprekers waren Diede Shawky
(havo) en Famke Kroonbergs (vwo). Hoe de
sfeer nu in huize 't Hart is, durven we niet te
voorspellen. Hopelijk is elders de lieve vrede weergekeerd.

Foto’s: Nathalie van den Akker
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Agenda
Periodeweek 2.4

Week 46

maandag 14 november 2016
11:10-12:10 1e klassen lo: basketbaltoernooi
thema-avond oudervereniging
dinsdag 15 november 2016
oudervereniging 2
18:00-21:00 reserve medezeggenschapsraad 2
woensdag 16 november 2016
11:10-12:10 2e klassen lo: basketbaltoernooi

donderdag 17 november 2016
17:00 BOVO-avond
vrijdag 18 november 2016
5h/5v wiskunde: Wiskunde B dag & A-lympiade
11:10-12:10 3e klassen lo: basketbaltoernooi
Periodeweek 2.5

Week 47

maandag 21 november 2016
dinsdag 22 november 2016
tot 14:30 1e klassen aardrijkskunde: excursie Afrika- of tropenmuseum
19:30 en 21:30 4h en 5h, 5v en 6v LOB: Buitenland Buitenkans, Cals College
Nieuwegein
woensdag 23 november 2016

07:45-12:45 5h natuurkunde: excursie Flevocentrale Lelystad
donderdag 24 november 2016
5h/6v profielwerkstuk: eerste eindversie
1e klassen aardrijkskunde: excursie Afrika- of tropenmuseum
4h/4v lo: excursie Landgraaf
vrijdag 25 november 2016
2e klassen: winteractie

COLOFON
Montessori Lyceum
Herman Jordan

Zeist

Het JORDANNIEUWS is de digitale tweewekelijkse
nieuwsbrief voor ouders/verzorgers en leerlingen.

Volgende uitgave: vrijdag 25 november
De deadline voor kopij: dinsdag 22 november 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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