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Oudernieuwsbrief no. 4 

Geachte ouders/verzorgers, 
  
 
U ontvangt hierbij de laatste Fioretti Actueel van dit kalenderjaar. In deze Fioretti Actueel staat 
uiteraard veel informatie over de (leerlingen) activiteiten in de decembermaand. Ook ontvangen 
onze leerlingen in deze maand het eerste rapport van dit schooljaar, altijd een spannend momentje! 
We zijn heel trots op de opkomst bij de Coach Ouder Leerling (COL) gesprekken die hebben 
plaatsgevonden. Ruim 90% van de ouders en leerlingen hebben de uitnodiging voor dit gesprek 
geaccepteerd. Dat is een heel goed percentage. Het geeft blijk van goede betrokkenheid bij onze 
school en dat stellen we zeer op prijs.   
 
Op 25 november jl. hebben wij de tweedejaars ouders o.a. geïnformeerd over het programma van 
het LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding). Ouders/verzorgers, coaches en leerlingen zijn samen in 
gesprek over het talent dat in elke leerling aanwezig is. Welke keuze past wel en niet bij de leerling? 
Een heel belangrijk proces dat op 2 april wordt afgerond met bindende adviezen voor leerweg  
(basis, kader, mavo of havo), keuze voor een profiel en een eventueel vak op een hoger niveau voor 
leerjaar 3. Op onze website is hierover meer informatie te vinden. 
 
Deze week vinden ook de klankbordgroep-gesprekken plaats. Ouders gaan drie keer per jaar in 
gesprek met de teamleider over de gang van zaken binnen het huis. We zijn heel blij dat er in elk huis 
wat ouders zijn die een bijdrage aan dit gesprek leveren. Naast de zaken die goed gaan zal er ook 
worden gesproken over dingen die we binnen de school kunnen verbeteren. Dit is ook een vorm van 
samenwerking tussen ouders en school die veel oplevert. 
 
Helaas moet ik u hierbij ook laten weten dat er in de gezondheidstoestand van onze directeur, Marc 
van Buuren, nog onvoldoende vooruitgang is om het werk te kunnen hervatten. Ik mag u, namens 
hem, een hartelijke groet overbrengen. 
 
Tot slot wil ik u, ouders/verzorgers en uw gezin, fijne feestdagen toewensen. 
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
ook namens het team van het Fioretti College in Hillegom, 
Ben Kersten, adjunct-directeur/waarnemend directeur 
 
 
 
 
 

 

3 december 2019 
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Personele zaken 

Mevrouw J. Mens (Zorg & Welzijn) vertrekt per 6 januari naar het MBO in Leiden. We kunnen deze 
vacature intern invullen omdat mevrouw G. Benaya weer terugkomt van zwangerschapsverlof. 
Mevrouw M. van Anrooij, haar vervangster, blijft nu bij ons werken.  
 
We verwelkomen deze week mevrouw C. Lange. Zij gaat lessen Nederlands geven aan leerjaar 2 in 
het huis Goud. Mevrouw F. Duindam (ART) vertrekt ook per 6 januari. We zijn bezig met de invulling 
van deze baan en daarnaast ook met de invulling van twee zwangerschapsvervangingen die na de 
Kerstvakantie in zullen gaan. We gaan ervan uit dat we dit ook weer geregeld krijgen waardoor er 
geen vacatures zullen zijn. 
 

 

Open huis voor basisscholen 

Op dinsdag 10 december ontvangen wij ongeveer 25 basisscholen met hun leerlingen, leerkrachten 
en begeleidende ouders. Veel leerlingen zijn of worden nog gevraagd om die dag te helpen met 
rondleidingen of om te assisteren bij de diverse lokaaldocenten. Leerlingen die niet konden worden 
ingedeeld zijn op die dag vrij. De meeste van deze leerlingen worden dan tijdens onze open huis 
activiteiten in januari ingeroosterd. 
 

 

Kort overzicht van de leerlingen-activiteiten in de maand december: 

● donderdag 5 december: leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1 en 2) hebben les tot en met het 
vierde lesuur: hierna (5e en 6e uur) gaan zij met de coaches Sinterklaas vieren; 

● woensdagavond 18 december hebben de leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1 en 2) hun 
jaarlijkse Kerstdisco (zie informatie elders in deze Fioretti Actueel); 

● donderdagavond 19 december wordt er voor de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) het Kerstbal 
georganiseerd (zie informatie elders in deze Fioretti Actueel); 

● vrijdag 20 december: 
Kerstviering leerjaar 1 en 3 van 09.00 uur – 10.00 uur; 
Kerstviering leerjaar 2 en 4 van 10.30 uur – 11.30 uur. 
(Deelname aan de Kerstvieringen is verplicht: deze vinden plaats op een reguliere schooldag.) 

 

 
Winterfair 11 december 

 

Voor de derde maal organiseert het Fioretti College Hillegom en "Winterfair in Kerstsfeer". Graag 
nodigen wij u uit om onze winterfair te bezoeken op woensdag 11 december tussen 17.00 uur en 
19.00 uur. Op de bijgevoegde poster is te zien, wat er allemaal te beleven is en wat er aangeboden 
wordt.  
 
Het Fioretti College vindt het belangrijk om -  regelmatig  en zeker in de decembermaand - een  
instelling met een medemenselijk doel te ondersteunen. Deze maal gaat de opbrengst van de Fioretti 
Hillegom Winterfair naar de ZONNEBLOEM Hillegom/Beinsdorp. De Zonnebloem gebruikt de 
opbrengst voor het organiseren een kerstdiner voor oudere mensen, die eens steuntje in de rug  
verdienen. 
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"JONG HELPT OUD" 
 
We hopen dat dit thema u aanspreekt en dat u de moeite neemt om de Fioretti Winterfair te 
bezoeken. U mag meenemen wie u wilt, dus broertjes, zusjes, opa's en oma's zijn eveneens van harte 
welkom. 
 
Graag tot ziens op woensdag 11 december in het Atrium van onze school. 
Met vriendelijke groet namens de Winterfair organisatie, 
 

 
 

 
 

Kerstfeest 2019 (onderbouw) 

Aan alle 1e en 2e klas leerlingen van het Fioretti College Hillegom: 

Op woensdag 18 december wordt het jaarlijkse en beste (kerst)feest gehouden in het Forum van het 

Fioretti College in Hillegom.  

Het belooft een gave avond te worden met goede muziek, veel gezelligheid en knallende confetti 

kanonnen. Uiteraard kan uw zoon op dochter op de foto in onze Photobooth, worden er hapjes en 

drankjes verzorgd en is de beste muziek die avond aanwezig.  
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De volgende dingen zijn handig om te weten. 

● De inloop van het kerstfeest is van 20.00 uur tot 20.30 uur. We verwachten dat 
iedereen om 20.30 uur binnen is, na die tijd kan er niemand meer naar binnen. 

● Het feest duurt tot 22.30, uw zoon of 
dochter kan eventueel vanaf 22.00 uur naar 
huis of worden opgehaald. 

● De kosten zijn € 2,50 per persoon, dit is 
inclusief 2 consumpties en diverse hapjes. 

● Kaartjes zijn beperkt, dus OP is OP. Wilt u uw 
zoon of dochter eraan helpen herinneren op 
tijd een kaartje kopen bij hun coach? 

 
We gaan er met elkaar een fantastisch kerstfeest van maken!  
 
Namens de leerlingenraad & organisatie,  
R. Baetings 
 

 

Schaatsuitje Huis Groen op donderdag 19 december  

Op donderdagochtend 19 december gaan alle klassen van Huis Groen schaatsen op de ijsbaan van 
Haarlem. Het betreft de klassen 1B1, 1B2, 1B3 en 2B1, 2B2, 2B3. De coaches gaan allemaal mee.  
Met de teamleider erbij zijn er dan 12 begeleiders.  
 
De dag ziet er als volgt uit:  

● 08.30 uur verzamelen op het parkeerterrein aan de zijkant van school  

● 09.15 uur aankomst bij IJsbaan Haarlem  

● 09.30 uur naar binnen en schaatsen aantrekken  

● 10.00 uur schaatsen  

● 12.00 uur einde en vertrek naar school, geen les meer  

 

Om deze dag mogelijk te maken met alle 120 leerlingen en begeleiders, hebben wij veel 

ouders/opa’s/oma’s nodig om de leerlingen weg te brengen en op te halen. Per klas zou het mooi 

zijn als er vijf ouders rijden. U kunt ook zelf mee schaatsen. Geef uzelf dus op bij de coach als rijder 

om dit prachtige uitje mogelijk te maken.  

 

Mailadressen zijn per klas:  

1B1: oud@fioretti.nl 

1B2: beh@fioretti.nl  

1B3: wie@fioretti.nl  

2B1: bal@fioretti.nl  

2B2: duk@fioretti.nl  

2B3: wff@fioretti.nl  

 

 

 

mailto:oud@fioretti.nl
mailto:wie@fioretti.nl
mailto:bal@fioretti.nl
mailto:duk@fioretti.nl
mailto:wff@fioretti.nl
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En verder:  

 Graag eigen schaatsen meenemen om kosten te besparen. Indien uw kind deze echt niet 

heeft kunnen ze gehuurd worden;  

 Het is verplicht om handschoenen te dragen. Een muts of helm is verstandig;  

 De leerlingen mogen zakgeld meenemen.  

We gaan er een mooie dag van maken met uw hulp. Geef u dus nu op bij de coach! Dank daarvoor.  

Namens de docenten van Huis Groen, Harold van de Crommert 

 

Kerstworkshops Huis Goud en Blauw donderdag 19 december 

 
Op donderdag 19 december staan de jaarlijkse kerstworkshops weer gepland. Het is een gezellige 
ochtend waarin de eerste- en tweedejaars leerlingen van huis Goud en Blauw diverse workshops 
volgen. Er zijn creatieve workshops, “eetbare” workshops en er kunnen prijsjes gewonnen worden.  
 
De workshop zullen plaatsvinden op lesuur 2, 3 en 4 (van 9:30 uur tot 11:45 uur). 

 

Kerstfeest 2019 (bovenbouw) 

Aan alle 3e en 4e klas leerlingen van het Fioretti College Hillegom: 

Op donderdag 19 december wordt het jaarlijkse Kerstgala gehouden voor onze 

bovenbouwleerlingen in het Forum van het Fioretti College in Hillegom. Een avond vol muziek, 

elegantie en confetti. Zij kunnen op de foto in de 

Photobooth en dansen op de beats van de beste dj’s.  

De volgende dingen zijn handig om te weten: 

● Dresscode: Black Tie (gala) 

● De inloop van het kerstfeest is van 20.00 uur 

tot 20.30 uur. We verwachten dat iedereen 

om 20.30 uur binnen is. Na die tijd kan 

niemand meer naar binnen. 

● Het feest duurt tot 23.30 uur, eventueel kan 

uw kind vanaf 23.00 uur vertrekken of 

opgehaald worden.  

● De kosten zijn € 4,00 per persoon, dit is 

inclusief 2 consumpties en diverse hapjes. 

● Kaartjes zijn beperkt, dus OP is OP. Wilt u uw 

zoon of dochter eraan helpen herinneren op 

tijd een kaartje kopen bij hun coach?  

 

We gaan samen het beste feest van het jaar maken! 

 

Namens de leerlingenraad & organisatie,  

R. Baetings  
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PAARSE VRIJDAG (VDR) 
 
Paarse Vrijdag wordt in 2019 op vrijdag 13 december gehouden. 'Paarse Vrijdag' is een dag waarop 
mensen door het dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met homo- en biseksuele, 
lesbische en transgender jongeren. Deze dag werd voor het eerst gehouden in 2010 en vindt in 
Nederland plaats op de tweede vrijdag van december. 
 
In Nederland wordt 'Paarse Vrijdag' georganiseerd door het netwerk van Gay-Straight Alliances (GSA) 
van homobelangenorganisatie COC. Dit met name omdat uit onderzoek is gebleken dat het op de 
helft van de scholen niet veilig genoeg is om uit de kast te komen en het aantal zelfmoorden onder 
homoseksuele jongeren vijf keer hoger ligt dan bij heterojongeren. 
 
In school hangt in ieder huis een Paarse Poster. Ook zal de regenboogvlag gehesen worden. Wellicht 
een mooi onderwerp voor de ccgk-les. De astronaut video en flyer is voor alle leerlingen toegankelijk 
via onderstaande link:   
https://www.gayandschool.nl/kennisbank/flyer-wat-betekent-gender/ 
 

 
 
Gemeenteraad én burgemeester op bezoek bij het Fioretti College. 
Gemeenteraad wil samenwerken voor versterking van het techniek onderwijs. 
 
Op vrijdag 8 november is de gemeenteraad van Hillegom op werkbezoek geweest bij het Fioretti 
College in Hillegom. De gemeenteraad was vooral benieuwd wat het project Sterk TechniekOnderwijs 
inhoudt. (STO, http://sto-hb.nl)  
 
Ben Kersten, adjunct-directeur, deed de aftrap van de ontmoeting tussen school en gemeenteraad. 
Dat deed hij door kort de geschiedenis van het Fioretti te schetsen en de filosofie achter de 
huizenstructuur toe te lichten.  
 
Bruno Mol, projectleider STO, heeft vervolgens het project Sterk TechniekOnderwijs toegelicht. 
Achtereenvolgens kwamen aan bod; Promotie van techniek in het basisonderwijs, PPO/LOB, 
Keuzevakken, leerroutes, technische cross-overs en professionalisering. Na afloop van de bespreking 
van Sterk TechniekOnderwijs bezochten de raadsleden het bedrijf van aannemer Edward Schuit, een 
partner van het Fioretti. Edward vertelde uitgebreid over een eerdere grote verbouwing op het 
Fioretti en de wijze waarop hij toen leerlingen BWI betrokken heeft bij de planning en uitvoering. Een 
prachtig voorbeeld van de samenwerking. 
 
Het laatste deel van de middag werd besteed door een bezoek te brengen aan Fioretti partner Svala 
Auto’s in Hillegom. Bij dit garagebedrijf heeft de interne instructeur Bert Dekkers ons uitgebreid 
meegenomen in de werkprocessen van Svala en de trainingen, opleiding en begeleiding van 
monteurs. Ook met Svala maakt Fioretti binnenkort concrete afspraken over verdere samenwerking. 
Overigens trof Mobiliteit & Transport docent Peter van Fulpen (Fioretti) bij Svala meerdere monteurs 
die hij zelf nog les heeft gegeven. Dat gaf ook een goed gevoel, daar doen we het voor. 
 
Al met al ziet het er naar uit dat de gemeenteraad een informatieve middag heeft gehad en hopen 
we dat deze positieve ervaring ook gevolgen heeft voor de inzet van de gemeente of individuele 
raadsleden voor Sterk TechniekOnderwijs en/of andere onderwijs-gerelateerde zaken. 
 
Vragen over Sterk TechniekOnderwijs? Mail naar b.mol@fioretti.nl  

https://www.gayandschool.nl/kennisbank/flyer-wat-betekent-gender/
http://sto-hb.nl/
mailto:b.mol@fioretti.nl
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Excursie Rechtbank (R. Baetings) 
 
Alle 4e klas maatschappijkunde leerlingen waren gedagvaard om zich op 5/6 november, “erg vroeg”,  

te melden op station Hillegom. Daar werden zij opgewacht door “hun toezichthouders” (R. Baetings, 

R. Goyvaerts en D. Baarda) die ze onder escorte zouden begeleiden naar het Paleis van Justitie in Den 

Haag. Gedurende de dag mochten de leerlingen in diverse rechtszaken voorkomen om hier later in 

hun proces verbaal (praktische opdracht) verslag over te doen. Het was een leerzame en geslaagde 

dag. De rechter heeft niemand een vrijheidsstraf opgelegd. Althans niet in een penitentiaire 

inrichting, want volgens sommige leerlingen wordt school ook als een vrijheidsstraf ervaren.  

 

 
Om privacy reden hebben we de gedagvaarde leerlingen onherkenbaar gemaakt. 

 

Excursie Tweede Kamer (R. Baetings) 
 
Er gingen 264 vierdejaars leerlingen en 14 docenten verdeeld over 2 dagen op excursie naar Den 

Haag. We hebben een bezoek gebracht aan de Trêveszaal, de Eerste & Tweede kamer, het 

Binnenhof, de Ridderzaal en de Van Someren-Downerzaal. Hadden wij een democratie, dictatuur of 

is dhr. Settels gewoon de baas? Kijk! Daar loopt Geert of is het Kuzu van Denk? Wat doet Olcay 

Gulsen hier? Zo’n debat in de plenaire zaal is toch best interessant, meneer! 

De leerlingen konden muntjes winnen met vragen over de politiek en in een coalitie stappen om zo’n 

felbegeerde mok te winnen. De lessen van vorig jaar waren toch wel erg lang geleden.  

Nog even een debat naspelen over een mogelijk vuurwerkverbod en hup weer de bus in. Het was 

een lange dag, we hebben veel gezien en veel beleefd. Dagen zoals dit mogen er best vaker zijn, 

toch? 

Geschreven naar aanleiding van de opmerkingen van onze vierdejaars leerlingen. 
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Kluisjescontrole  
 
Het Fioretti College draagt buiten educatie ook de zorg voor de veiligheid van uw zoon of dochter. 
Dat doen we op allerlei manieren waaronder een kluisjescontrole. Soms doen we dit incidenteel 
wanneer de situatie daarom vraagt en op andere momenten controleren we alle kluisjes. Met name 
in de decembermaand controleren we samen met de politie de kluisjes en tassen m.b.t. een 
vuurwerkcontrole. 
 
Wilt u uw zoon of dochter (nogmaals) op het hart drukken geen vuurwerk mee naar school te 
nemen? 
 
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat er niets illegaals wordt aangetroffen! 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 
 
⮚ Op maandag 6 januari 2020 (na de Kerstvakantie) eindigen de lessen na het 6e lesuur. 

 
Agenda 

 

December 

11 Winterfair 17.00 uur - 19.00 uur 

18 Kerstgala voor de onderbouw: 20.00 uur - 22.30 uur 

19 Rapporten klas 1, 2, 3 en 4 mee met leerlingen 

 Kerstworkshops Huis Goud en Blauw 

 Schaatsuitje Huis Groen 

 Kerstgala voor de bovenbouw: 20.00 uur - 23.30 uur  

20 Kerstviering leerlingen leerjaar 1 en leerjaar 3: 09.00 uur - 10.00 uur (in eigen onderwijshuis) 

 Kerstviering leerlingen leerjaar 2 en leerjaar 4: 10.30 uur - 11.30 uur (in eigen onderwijshuis) 

23 t/m 3 januari: Kerstvakantie 

 

 

  



9 

 

Januari 

06 Geen les meer voor leerlingen na het 6e lesuur 

14 19:00-20:00 uur: Havo informatieavond voor ouders leerjaar 2 over programma leerjaar 3 

17 Leerlingen leerjaar 2 bezoek Choice 

Leerlingen na 4e lesuur vrij in verband met open avond 

 19:00-21:00 uur: Open avond leerlingen basisscholen  

20 Studiedag docenten – leerlingen zijn vrij 

19:00-21:00 uur: Open avond leerlingen basisscholen 

21 Leerjaar 3 Maatschappijleer en Mavo/GL – bezoek Tweede Kamer 

22 Leerjaar 3 O&ICT en TN – bezoek Tweede Kamer 

28 Audities Fio’s Got Talent 

19:30-21:00 uur: Gastlessen leerlingen en extra informatieavond ouders/verzorgers 

basisscholen 

30 Audities Fio’s Got Talent 

 

Februari 

04 15:00-21:00 uur: COL-gesprekken 

05 15:00-21:00 uur: COL-gesprekken 

06 Informatiemarkt en beroepenmarkt Fioretti leerjaar 3 en 4 

10 Informatieavond ouders leerjaar 2 profielkeuze (presentaties aan ouders) 

11 Studiedag – coaching: leerlingen zijn vrij 

24 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie 

 

De volgende Fio-Actueel verschijnt weer medio februari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u prettige kerstdagen en 

een mooi, gezond en inspirerend 

2020! 


