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Beste ouders/verzorgers en beste medewerkers,

F e e s t j e Jo r d an e x c e l l e n t
Afgelopen maandag ontving het Jordan het predicaat excellent voor de havo-afdeling.
Het Jordan is daarmee een van de 22 excellente havo's in Nederland. "Maar," zo zegt
rector Ingrid van der Neut, "de enige die door mevrouw Mattijsen, directeur voortgezet
onderwijs van het ministerie van OCW, met een persoonlijk bezoek werd vereerd. Ze
was zeer lovend over de school. Ze vond onze 'totaalaanpak' heel interessant. Waar andere scholen geïsoleerde excellentieprogramma's hebben, proberen wij schoolbreed het
beste uit leerlingen te halen." In de woorden van het juryrapport: "Het hele leerproces
op school is doordrongen van de aanpak van het excellentieprofiel" en even verder:
"motivatie voor leren is een uitvloeisel van een sterk en breed ontwikkeld respect voor
de persoonlijke ontwikkeling van de leerling." Iets anders waarover de jury zich verbaasde: de keus voor havo is in de eerste plaats een keus van de leerling zelf ("De jury heeft
kunnen constateren dat leerlingen daadwerkelijk een eigen afweging maken en bewust
de havo doorlopen").
Genoeg lof nu, want in een Trumpiaanse wereld waarin 'alternatieve feiten' een geaccepteerde variant van de waarheid zijn, rijst natuurlijk meteen de vraag 'is jullie vwoafdeling dan zo slecht dat die niet het etiket excellent krijgt?' Het antwoord op die vraag
luidt simpelweg dat voor de vwo-afdeling (nog) geen excellentieaanvraag is gedaan.
Strikt genomen valt wat onze havo excellent maakt natuurlijk ook terug te vinden op het
vwo. Reden om schoolbreed het behalen van het predicaat excellent te vieren. Dat willen we aanstaande dinsdag doen. Het programma voor de dinsdag ziet er als volgt uit:
Lesuur 1 8:40 - 9:20
Lesuur 2 9:25 - 10:05
Lesuur 3 10:20 - 11:00

Lesuur 4 11:05 - 11:45
Van 11:45 tot 12:15 is er een speciale activiteit onder leiding van de docent die ook het
vierde lesuur gaf. En daarna komen we even met z'n allen bij elkaar voor een feestelijke
plechtigheid. Dan kunnen we ook meteen de uitgereikte excellentievlag showen (over
voorbereide omgeving gesproken: een vlaggenstok moest in allerijl geregeld worden).
Peilproeven en proevenuur beginnen op de normale tijd van 14:20.
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