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Oudernieuwsbrief no. 3 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
  
We willen u via deze Fio-Actueel weer informatie geven over de komende periode tot begin 
december. Er is een start gemaakt met de Coach-Ouder-Leerling gesprekken.  Op het Fioretti College 
in Hillegom zijn we inmiddels voor het tweede jaar bezig met het coachen. In deze Fio-Actueel kunt u 
hierover meer lezen. We hopen natuurlijk dat u, liefst allemaal, gebruik maakt van deze mogelijkheid 
om met uw kind en onze coaches in gesprek te gaan.  
We hebben met de coaches in de huizen een terugblik gedaan op het buitenschoolse, meerdaagse 
introductieprogramma van leerjaar 1 en 3. We willen graag van de leerlingen en ook van u als 
ouders/verzorgers van leerjaar 1 en 3 weten wat u ervan vond. U ontvangt van ons, na de 
herfstvakantie, een link om een paar vragen in te vullen zodat we uw mening en dat van uw kind 
kunnen meenemen in de verdere besluitvorming. Alvast bedankt voor uw deelname hieraan!  
U kunt overigens ook nog deelnemen aan de ouderklankbordgroepen. Elders in deze Fio-Actueel 
staat verdere informatie. We kunnen voor een paar huizen nog wel extra ouders gebruiken om mee 
te denken en te praten over ons onderwijs aan uw kinderen. 
  
We brengen graag ons nieuwe programma Mavo X-tra in deze Fio-Actueel onder uw aandacht. Dit 
onderwijsprogramma is bedoeld voor leerjaar 3 mavo. De theoretische leerweg (de mavo) gaat 
inhoudelijk veranderen. Er moet aan dit programma een beroepsgericht programma worden 
toegevoegd. Het is nog onduidelijk per wanneer dat verplicht wordt. Wij vinden het programma dat 
wij gaan aanbieden dermate interessant voor onze leerlingen dat wij komend schooljaar hiermee al 
starten in leerjaar 3. We hebben alle middelen en mogelijkheden in huis om een prachtig 
onderwijsprogramma aan te bieden. Uiteraard worden alle ouders/verzorgers van leerjaar 2 hierover 
nog uitgebreider geïnformeerd. Dit gebeurt op maandag 25 november. Zet u deze avond alvast in uw 
agenda. Een uitnodiging volgt nog via een aparte mail. 
  
In december en januari gaan we onze onderbouw techniek & technologie-lokalen ook flink 
aanpassen en vernieuwen. Vanuit de gelden van het Sterk Techniek Onderwijs hebben we hiervoor 
een mooie financiële impuls gekregen. Smart-technology zal nog een betere en prominentere plek 
krijgen. We bieden, naast het vak techniek & technologie in de onderbouw, ook techniekprojecten 
aan voor basisscholen in Lisse en Hillegom. De mavo 2 en 3-leerlingen van het Fioretti College in 
Hillegom en Lisse gaan overigens ook deelnemen aan deze masterclasses. 
  
Ik kan u met trots melden dat onze Franciscusdag-actie voor het Adamas huis in Nieuw-Vennep het 
geweldige bedrag van ruim € 11.000,00 heeft opgebracht. Een grote pluim aan onze bruggers van het 
Fioretti College! 
  
We gaan eerst allemaal genieten van een hopelijk mooie herfstvakantie. Ik wens u en uw gezin 
natuurlijk ook een fijne vakantie toe. 
  
Met vriendelijke groet,  
Ben Kersten, adjunct-directeur/waarnemend directeur 

18 oktober 2019 
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Nieuwe onderwijsontwikkeling: Mavo-Xtra 
 
De maatschappij verandert. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De 
arbeidsmarkt vraagt om andere vaardigheden en de tijd van jarenlang werken bij dezelfde werkgever 
ligt achter ons. Ook de politiek zit niet stil. Er ligt een opdracht om de Gemengde Leerweg (GL) en de 
MAVO (theoretische leerweg) samen te voegen tot een nieuwe leerweg, met als hoofddoel: biedt 
voor alle leerlingen een praktijkgerichte component aan.  
 
Met deze opdracht zijn we op het Fioretti aan de slag 
gegaan met ‘Mavo-Xtra’ als resultaat.  
Met Mavo-Xtra gaan we komend schooljaar starten in 
leerjaar 3. De leerlingen krijgen een keuze voor een 
beroepsgericht programma, aangeboden in onze 
beroepsgerichte huizen door onze beroepsgerichte 
docenten. Zo kan de leerling zijn/haar MAVO-diploma behalen met daarbij extra een beroepsgericht 
programma uit de wereld van Techniek, Zorg & Welzijn en Ondernemen & ICT. De MAVO-leerling kan 
dus vanaf komend schooljaar een mini-onderneming starten, een bedrijfsfilmpje maken in onze 
vliegende winkel, zijn of haar eigen scooter repareren of een smaakvol diner voorbereiden. De 
leerlingen zijn al enthousiast: Mavo-Xtra is leerzaam en leuk. 
 

 
 
LOB activiteiten 
 
Hierbij treft u per leerjaar de LOB activiteiten aan. U zult tijdig informatie over de activiteiten 
ontvangen. De coach van uw zoon/dochter is het eerste aanspreekpunt voor deze activiteiten. 
 
Per 1 november zal mijn taak als decaan worden overgenomen door mevrouw Bernadette van den 
Anker. Ik wens haar heel veel succes als nieuwe decaan.  
Mijn lessen aardrijkskunde en de coach-leerlingen worden overgenomen door de heer Geert van den 
Ban. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rutger Jansen 
 

 
 



3 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
Coaching op het Fioretti College Hillegom 
 
Coaching helpt de leerling 
 
Onze school loopt voorop met coaching en dat werpt zijn vruchten af. We zien dat terug in de 
tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen en ouders. Zij geven aan de persoonlijke aandacht 
bijzonder op prijs te stellen 
 
Wat doet het Fioretti College Hillegom aan coaching? 
 
Ongeveer twee jaar geleden zijn we gestart met coaching als onderdeel van gepersonaliseerd leren 
ofwel maatwerk voor leerlingen. Die periode heeft ons veel geleerd. Op dit moment zijn er drie 
speerpunten. 
 
Als eerste hebben we het persoonlijke coachgesprek van alle leerlingen met hun persoonlijke coach. 
Dat is meestal een docent waar ze ook les van krijgen. Dat doen ze in principe eens per drie weken: 
soms iets meer, soms iets minder, afhankelijk van de noodzaak en mogelijkheden. Het is 
roostertechnisch behoorlijk lastig om alles goed voor, tussen de lessen door en na school te plannen. 
Zeker bij docenten die meer dan 12 leerlingen coachen. Het lukt echter vrijwel altijd. 
 
Tijdens die gesprekken vertelt de leerling zoveel mogelijk over zichzelf hoe het met hem of haar gaat.  
Dat kan gaan over de resultaten, over hoe lastig het leren zelf is of bijvoorbeeld over de leerling in 
zijn eigen klas. Het is de bedoeling dat leerlingen dat registreren in de digitale omgeving Simulise. 
Deze omgeving blijft zich ontwikkelen, evenals de leerling zelf.  
 
Als tweede krijgen de klassen groepscoaching. Die wordt in principe eens per week gegeven door de 
twee klassencoaches. Zij informeren de klas dan over actuele zaken of spreken over wat er speelt in 
de klas. Onderwerpen als pesten, samenwerken en presenteren kunnen aan de orde komen.  
 
Als derde is er het COL-gesprek. Dit Coach-Ouder-Leerling-gesprek wordt zoveel mogelijk geleid door 
de leerling. Ouders en coach stellen vragen. Het geeft de brede ontwikkeling van de leerling aan, 
waarbij hij of zij zelf de accenten kan leggen. In de week van 14 oktober zijn al veel gesprekken 
gevoerd. Het kan zijn dat u uw gesprek nog tegoed heeft. Trek in november aan de bel bij de coach 
als u nog geen gesprek heeft gehad. 
 
Is het dan klaar met de ontwikkeling van coaching? 
 
Nee, de ontwikkeling van coaching op onze school zal nooit klaar zijn. We willen wel iedere dag een 
stap beter worden. Een werkgroep coaching plant studiemomenten op studiemiddagen om alle 
coaches op een goed niveau te krijgen, zodat uw kind steeds beter gecoacht worden tijdens hun 
schoolloopbaan. De persoonlijke aandacht die het Fioretti College Hillegom daarbij geeft met 
coaching is uniek en vooruitstrevend. 
 
Harold van de Crommert, 
Verantwoordelijk schoolleider coaching 
Teamleider Huis Groen 
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Team techniek in beweging 
 
Techniek moet leuker en wordt aantrekkelijker! 
 
In Nederland - en met name in de Bollenstreek - worden prachtige technische oplossingen bedacht 
en gemaakt. Ze maken ons leven comfortabel en steeds duurzamer. Bedrijven staan daardoor te 
springen om echte technische vakmensen. Jongens en meisjes zijn op dit moment erg gewild bij de 
technische bedrijven met prachtige banen. Toch zien we nu nog te weinig jongeren kiezen voor een 
technische VMBO of MBO opleiding. Gevolg: een tekort aan technische vakmensen. Om de 
technische beroepen aantrekkelijker te maken is dit jaar gestart met het initiatief Sterk 
TechniekOnderwijs (STO). Bruno Mol, projectleider namens het Fioretti College Hillegom, vertelt 
meer over STO. 
 
“Het project STO is ontstaan omdat zowel het onderwijs, de scholen, als het bedrijfsleven en het 
ministerie van onderwijs de technische opleidingen meer onder de aandacht willen brengen bij 
leerlingen en ouders. Het mooie werk in de techniek en de aantrekkelijke beroepen in de techniek is 
onbekend bij velen. Volgend jaar komt een subsidie beschikbaar voor meerdere jaren waardoor het 
technisch onderwijs nog sterker wordt neergezet en inhoudelijk verbeterd kan worden. Dat gaat dan 
in samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven en onderwijs. Nederland is in verschillende 
regio’s opgedeeld en wij werken samen in de regio Haarlemmermeer en Bollenstreek-Noord met het 
Hoofdvaart College en het Herbert Vissers College. De KTS in Voorhout, die ook onder de stichting 
Fioretti Teylingen valt, is in een andere regio ingedeeld.” 
 
Samenwerking met andere scholen, MBO’s en bedrijfsleven 
 
“De drie scholen werken intensief met elkaar, het MBO Nova College en het bedrijfsleven samen. Er 
zijn al vele bedrijven die enthousiast zijn en hun medewerking hebben toegezegd. In korte tijd 
hebben we wel al de grote lijnen voor het STO met alle betrokkenen in de steigers gezet.  We zitten 
nu in de fase dat er concrete plannen uitgewerkt gaan worden. Hoewel de uitvoering van alle 
plannen pas vanaf volgend jaar zou starten hebben we bij het Fioretti College Hillegom al dit 
schooljaar veel in gang gezet om het technisch onderwijs te versterken.” 
 
Doel: techniek wordt aantrekkelijker 
 
“Doel is dus de aantrekkelijkheid van de technische opleidingen en beroepen te vergroten door 
steeds meer de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven binnen te halen maar ook bedrijven gaan 
zich meer presenteren in de vorm van meeloopdagen en lessen op locatie voor onze leerlingen. Met 
dit laatste wordt bedoeld dat bepaalde modules ook bij bedrijven gevolgd kunnen gaan worden als 
bedrijven daar aan meewerken.” 
 
STO niet alleen in de school 
 
“De samenwerking blijft niet beperkt tot de scholen voor voortgezet onderwijs. De basisscholen en 
de MBO opleidingen worden hier ook nadrukkelijk bij betrokken. Afgelopen schooljaar zijn wij in 
Hillegom al gestart met het geven van gastlessen Techniek & Technologie aan een aantal groepen 
basisschoolleerlingen. Dit schooljaar maakt een veel groter aantal basisscholen gebruik van deze 
lessen Techniek & Technologie. Zij doen dat omdat wij hier de faciliteiten en kennis hebben voor 
deze lessen. Denk bijvoorbeeld aan ons technologielokaal waar verschillende 3D printers staan en 
waar zelfs MBO-scholen jaloers naar kijken. We laten de leerlingen op een leuke manier kennis 
maken met Techniek en Technologie.” 
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Leerwinst 
 
“De samenwerking met het MBO gaat ook over het verkrijgen van leerwinst op het VMBO. Een 
leerwinst die er voor kan zorgen dat leerlingen op het MBO niet dezelfde leerstof krijgen die ze op 
het VMBO al gehad hebben. Om daardoor het MBO met een hoger diploma af te sluiten of nog een 
extra diploma te halen. Door beter samen te werken kan er meer en beter maatwerk geleverd 
worden. Dat levert uiteindelijk de leerwinst op voor de leerling.” 
 
Gastlessen in de school en meer leren buiten de school 
 
“Niet alleen binnen de school maar ook buiten de school wordt de komende jaren veel gedaan om de 
aantrekkelijkheid van technische beroepen te vergroten. De banden tussen het bedrijfsleven en de 
scholen worden hechter. Bedrijven komen lesgeven in de nieuwste technieken. Veel technieken 
ontwikkelen zich zo snel dat het onderwijs dit niet altijd goed kan bijhouden. We zijn blij dat het 
bedrijfsleven hierin mee gaat meedenken.” 
“Bedrijven kunnen en willen soms bepaalde keuzemodules aanbieden omdat ze de kennis en de 
materialen in huis hebben. Docenten worden ook uitgenodigd om een dag per jaar stage te lopen bij 
de technische bedrijven om goed feeling met het werkveld te houden.” 
 
Samenwerking met basisscholen 
 
“Op 12 november gaan ruim 900 basisschoolleerlingen uit de omgeving naar Hoofddorp voor het 
Promotie Event Techniek waar zij door middel van 4 workshops kennis kunnen maken met wat het 
werken in de techniek inhoudt. Ook organiseren we ‘On Stage’ in onze regio: een evenement waar 
leerlingen kennis kunnen maken met verschillende bedrijven. ‘On Stage’ is in andere delen van het 
land al een jaren een groot succes. Dit project is voor de tweedejaars leerlingen.” 
 
Veel moet nog ontwikkeld worden 
 
“Veel moet nog ontwikkeld worden. Daar zijn we vanaf dit schooljaar druk mee bezig. Voor het 
project Sterk TechniekOnderwijs hebben we tijd gekregen om alle activiteiten te organiseren. 
Docenten kunnen tijd besteden aan het ontwikkelen van een eigentijdser techniekonderwijs. De 
dagelijkse lessen gaan gewoon op een goede manier door. ” 
“Dit initiatief blijft niet alleen beperkt tot de technische profielen. Op de MAVO kunnen leerlingen in 
de toekomst keuzemodules van onze technische afdelingen volgen. Dit komt voort uit de grote 
behoefte aan MBO 4 leerlingen in het technisch beroepsonderwijs. Ook leerlingen in niet technische 
profielen als Dienstverlening en Producten en Zorg en Welzijn profiteren hiervan mee. Ook voor hen 
worden technische keuzemodules ontwikkeld die inhoudelijk speciaal op hun profiel gericht zijn. Op 
de zorgafdeling wordt al nadrukkelijk gekeken naar een module met een zorgrobot. Want in alle 
beroepen krijgen we meer en meer te maken met techniek.” 
 
Toekomst 
 
“Mijn beeld over 5 jaar is dat leerlingen naast de lessen op school 
ook meer en meer gaan leren binnen de bedrijven. Ook 
ondernemers weten de weg naar het Fioretti College in Hillegom 
dan steeds beter te vinden, promoten hier de mooie technische 
beroepen en geven les over specifieke nieuwe technieken. De 
bovenbouw-afdelingen werken meer met up-to-date technische 
materialen en ICT. Er moet nog veel ontwikkeld en uitgedacht worden maar ik verwacht 
over 5 jaar in ieder geval veel blije mensen met uitzicht op een prachtige baan in de techniek.” 
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Oproep voor Ouderklankbordgroep en Ouderraad Fioretti College Hillegom 

 

 

 

Fioretti Winterfair op woensdag 11 december 2019  
 
Op woensdag 11 december wordt voor de derde maal op het Fioretiti College Hillegom een 
Winterfair georganiseerd. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur bent u met uw kind(eren) en andere 
familieleden van harte welkom in het  gezellig - met kraampjes en feestelijke verlichting - ingerichte 
Atrium van onze school. 
De leerlingen van al onze "huizen" en afdelingen maken speciale winterse/kerstproducten, die u voor 
een leuk prijsje kunt kopen. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd, terwijl leerlingen tevens 
voor muziek gaan zorgen. Een passend goed doel wordt binnenkort gekozen.  
 
Reden te meer, om dit evenement alvast in uw agenda te noteren..... 
 
Namens de organisatie,   
Teun Baldee en Hans van den Berg. 
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Achterplein wordt steeds fijner 
 
Wanneer u over het achterplein de school binnenkomt, valt misschien op dat er sinds kort een drietal 
fraai picknicktafels staan waaraan de leerlingen kunnen zitten maar ook kunnen werken als het een 
beetje mooi weer is.  
Het idee voor meer en fraaiere zitplekken komt uit de koker van de leerlingenraad. Voorzitter en 
docent Rik Baetings vertelt: ”De vraag kwam uit de leerlingenraad voor meer en betere zitplekken op 
het achterplein. Voorheen konden de leerlingen zitten op betonnen randjes en op de vlonder bij de 
sloot. Toegegeven, dat is niet ideaal. We hebben het idee voorgelegd aan de directie. Vervolgens 
heeft de leerlingenraad een design uitgekozen en toen zijn de afdelingen PIE en BWI aan de slag 
gegaan. Vooral zijn we dankbaar voor de inzet van alle betrokken OOP-ers.” 
“Het mooie is dat alles intern is geregeld”, gaat Baetings verder. “De leerlingen bedenken het en de 
‘gouden handen’ van de afdeling techniek voeren het uit. De bankjes zijn ook niet het enige wat de 
leerlingenraad doet. Naast de organisatie van schoolfeesten en een activiteit rond Valentijnsdag 
hebben we ook meer meubilair in het atrium geregeld. Tenslotte hebben we recent aandacht 
gevraagd voor nationale coming-outday door verschillende uitingen binnen de school.”  
 

 

 

 

 

 

 

 

Onze collega’s Ronald Peeters, Charles Trouwen en Peter Assendelft zijn trots op het 

resultaat. 

 

 

 

Op maandag 4 november organiseren Welzijns Kompas samen met het jongerenwerk een 

brainstormavond voor jonge mantelzorgers van 10 t/m 16 jaar, inclusief een leuke 

activiteit. 
Zie voor informatie de bijlage bij deze Fio-Actueel. 
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Agenda 

 

Oktober 

 

21 t/m 25 oktober: Herfstvakantie 

 

November 

 

05 Leerlingen leerjaar 4 maatschappijkunde (H4B6+H4B7) excursie rechtbank 

06 Leerlingen leerjaar 4 maatschappijkunde (H4B6+H4B7) excursie rechtbank 

07 Proefstuderen Nova College voor leerlingen leerjaar 3 en 4 

12 Leerjaar 4 Z&W en Mavo op bezoek bij Tweede Kamer 

13 Leerjaar 4 O&I en TN op bezoek bij Tweede Kamer 

14 Proefstuderen Nova College voor leerlingen leerjaar 3 en 4 

21 Proefstuderen Nova College voor leerlingen leerjaar 3 en 4 

25 Profielkeuze-avond ouders leerjaar 2 

28 Bliksemstage (LOB) voor leerjaar 1 

 

December 

 

04 Sinterklaasviering leerlingen  

10 Leerlingendag groep 8 basisscholen 

11 Ondernemersontbijt op het Fioretti College Hillegom 

 17:00-19:00 uur: Winterfair op het Fioretti College Hillegom 

 

 

 

 

De volgende Fio-Actueel verschijnt weer op vrijdag 6 december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


