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Oudernieuwsbrief no. 6 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Hierbij informeren wij u over een aantal actuele zaken. Het betreft met name informatie en gevolgen 
over het Coronavirus. We hopen uiteraard (weer) op begrip te mogen rekenen met betrekking tot de 
genomen besluiten. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op (bij voorkeur via de mail) met de 
coach of teamleider van uw zoon of dochter.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ben Kersten, waarnemend directeur 
 
Informatie over het Coronavirus 
 
Vorige week berichtten wij u dat we u op de hoogte zouden houden bij eventuele ontwikkelingen 
met betrekking tot het Coronavirus. Er is op dit moment geen besmetting vastgesteld bij onze 
leerlingen of docenten. De kans op besmetting is volgens het GGD Hollands Midden nog steeds 
gering. Er is nu dan ook geen reden om een/onze school te sluiten. Dit is gisteren ook een politiek 
besluit geweest. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen namelijk 
gewoon onderwijs verzorgen. Wij kunnen u op dit moment melden dat wij indien nodig voorbereid 
zijn op een noodscenario. Prioriteit ligt (uiteraard) dan bij de examenklassen (leerjaar 4). U kunt 
vooral denken aan online onderwijs. We werken dan met Google-hangouts. Docenten en leerlingen 
ontvangen de komende week instructies hoe we dit gaan uitvoeren. We wachten in dit geval de 
ontwikkelingen af. We zijn daarin afhankelijk van de besluitvorming in de politiek.  
 
Voor nu zijn we genoodzaakt om als school de volgende maatregelen te nemen: 
 
FIO’s got talent. 
De geplande uitvoeringen van donderdag 19 en vrijdag 20 maart gaan NIET door. Dit geldt dan ook 
voor de repetitiedag van zaterdag 14 maart. Deze activiteiten worden later dit schooljaar ingepland. 
 
PARIJSREIS. 
Tot onze grote spijt moeten we laten weten dat deze reis géén doorgang kan vinden. We kunnen 
geen risico’s nemen voor leerlingen en begeleiders. Het zich begeven in mensenmassa’s (Disneyland) 
vinden we niet verantwoord. Over de financiële effecten met betrekking tot het annuleren wordt u 
vóór 1 april geïnformeerd. De vierdejaars leerlingen zijn vandaag mondeling geïnformeerd.  
Dit betekent uiteraard dat de geplande informatieavond van 31 maart komt te vervallen. 
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PAUZES. 
 
De gezonde schoolkantine is met ingang van maandag 16 maart GESLOTEN. Dit betekent dat 
leerlingen zelf een lunchpakket en drinken moeten meenemen.  
 
Aangezien er geen grote groepen (meer dan 100 personen) bij elkaar mogen verblijven, passen we de 
pauzeplekken met ingang van maandag a.s. aan. Gelukkig werken we al met gescheiden pauzes. 
 
Dit betekent concreet voor de onderbouw dat:  

- huis Blauw pauzeert in het Atrium 
- huis Groen pauzeert in het Forum  
- huis Goud pauzeert in Solution 

 
Voor de bovenbouw geldt:  

- huis Techniek pauzeert in het Forum 
- huis Zorg & Welzijn pauzeert in het Atrium 
- huis Mavo/havo/Ondernemen & ICT pauzeert in Solution 

 
Maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zijn: 
 

• goed handen wassen (er staan extra dispensers in de toiletruimtes). De komende periode 
treffen we extra hygiène- en schoonmaakmaatregelen in de school 

• hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog 
• papieren zakdoekjes gebruiken 
• we volgen het advies van het RIVM om geen handen meer te schudden 
• bij griepklachten blijven we thuis 

 
Typische klachten voor het virus zijn: koorts, luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid en 
longontsteking. Het zijn klachten die lijken op griep. Neem in geval van twijfel of vragen telefonisch 
contact op met uw huisarts. 
 
De GGD voert zijn eigen protocol uit. Het advies is om niets te veranderen in de dagelijkse gang van 
zaken. Heeft u hierna nog een vraag? Bel het landelijk nummer van het RIVM via 0800 1351 of bel 
met onze GGD 088 308 4242 (bereikbaar werkdagen van 08.30 - 17.00 uur).  
U kunt hen ook een e-mail sturen naar het mailadres vragenovercorona@ggdhm.nl 
Voor meer informatie over het Coronavirus verwijzen u naar bijgevoegde link: 
https://www.ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/nieuw-coronavirus 
Bij verdere ontwikkelingen zullen wij u via de mail zo goed mogelijk op de hoogte blijven houden. 

 
  

mailto:vragenovercorona@ggdhm.nl
https://www.ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/nieuw-coronavirus
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Fioretti College Hillegom opent derde techniek HOTSPOT in de Bollenstreek 

Op woensdagmiddag 11 maart opende wethouder Fred van Trigt op het Fioretti College in Hillegom 
de nieuwe 'Hotspot Techniek & Technologie'. Er is nu en zeker ook in de toekomst grote behoefte 
aan goede, technisch opgeleide werknemers. Met de opening van deze Hotspot is het Fioretti College 
klaar voor modern onderwijs in goed geoutilleerde lokalen.  

 

Het Fioretti College Hillegom verzorgt sinds jaar en dag technieklessen en heeft bloeiende en goede 
bovenbouw afdelingen voor technische opleidingen VMBO. Alle leerlingen van basisberoepsgericht 
tot en met havo krijgen nu ook drie lesuren per week techniek & technologie aangeboden. Het 
Fioretti heeft een viertal prachtige lokalen opnieuw in kunnen richten en ook kunnen voorzien van de 
moderne voorzieningen die nodig zijn om modern techniekonderwijs aan te bieden. 

De bijeenkomst werd geopend door waarnemend directeur Ben Kersten. Hij schetste de nieuwste 
ontwikkelingen in het kader van het Sterk Techniek Onderwijs in de regio. Het Fioretti College 
Hillegom werkt daarbij nauw samen met het HVC (Nieuw-Vennep), Hoofdvaartcollege (Hoofddorp), 
Novacollege en Airportcollege. Naast deze samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs 
en middelbaar beroepsonderwijs wordt er ook hard gewerkt aan een (nog) betere samenwerking 
met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft intentieverklaringen ondertekent waarin afspraken 
worden gemaakt over o.a. bedrijfsbezoeken en gastlessen. Daarnaast is er al een goed lopende 
samenwerking met basisscholen uit met name Lisse en Hillegom. Een tiental basisscholen volgt 
technologie-lessen op het Fioretti College in Hillegom. Ook de mavo-afdeling van het Fioretti College 
in Lisse komt in Hillegom voor lessen Technologie. De leerlingen kunnen nu in Hillegom 
succeservaringen opdoen met het gebruik van lasersnijders, robots, 3D-printers, snijplotters en 
andere nieuwe technologieën. Ook het maken van meer traditionele technische opdrachten is in 
lokalen mogelijk. Eén van de vier lokalen is ingericht als presenatieruimte zodat leerlingen hun 
werkstukken en projecten aan bijvoorbeeld klasgenoten kunnen presenteren. Basisscholen kunnen 
op deze manier op het Fioretti College ook invulling geven aan de lessen Wetenschap & techniek. 
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Fred van Trigt, wethouder van de 
gemeente Hillegom, opende de vier 
nieuwe lokalen op gepaste wijze door met 
een geprogrammeerde model-auto een 
bord te onthullen. 

 

 

 

De belangstelling voor deze opening was groot en de bewondering voor de lokalen ook. 
Belangstellenden vanuit het bedrijfsleven en onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
mbo) werden rondgeleid en konden de lokalen bezichtigen en leerlingen van de onderbouw aan het 
werk zien met de moderne apparatuur. Een geweldige aanwinst voor het Fioretti College in 
Hillegom!! 

 
 
Studiedagen: 
 
In de week van 23 maart a.s. staan er voor docenten diverse studiemiddagen op het programma. Dit 
heeft ook consequenties voor de lessen van de leerlingen. De middagen staan gepland op 
verschillende dagen, waarvan u hieronder een overzicht aantreft:  
 

• Maandag 23 maart: studiemiddag voor docenten huis Ondernemen & ICT en huis Techniek: 
leerlingen zijn na het 4e lesuur vrij 

• Donderdag 26 maart: studiemiddag voor docenten huis Goud/Groen en huis Zorg & Welzijn: 
leerlingen zijn na het 4e lesuur vrij  

 
 

 
Informatie over examens (leerjaar 4). 
 
De leerlingen van leerjaar 4 ontvangen binnenkort het zgn. examenboekje met daarin alle data en 
wetenswaardigheden over de examens 2020. 

 
 
Tevredenheidsonderzoeken leerjaar 1 en 3. 
 
Het is een goede gewoonte om in maart een tevredenheidsonderzoek te houden. We doen dit elk 
jaar met de leerlingen van leerjaar 1 en 3. Ook aan u, ouders/verzorgers, vragen we om deel te 
nemen aan dat tevredenheidsonderzoek. U ontvangt binnenkort een link van ons. Alvast heel 
hartelijk bedankt voor uw deelname! 
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Gastles M&T Svala Volvo Hybride Technologie 
  
Woensdag 12 februari kwam Svala Volvo een gastles verzorgen aan klas 3 Mobiliteit & Transport.  
Hybride Technologie nu en de toekomst, wordt 
het volledig elektrisch of toch hybride?  
 
Leerlingen kregen een beeld van welke 
technieken in de moderne hybride auto’s 
aanwezig zijn en de globale communicatie tussen 
alle componenten via het canbus systeem en de 
werking hiervan.  
 
Een mooie gadget was de aansturing van de 
Volvo met je smartphone, denk dan aan het 
vooraf voorverwarmen of het koelen van je interieur in de zomer of de winter. Het probleem wordt 
het aantal laadpalen in 2030. Het Rijk wil dan naar de 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in 
Nederland, hiervoor zijn 1.7 miljoen laadpunten nodig die gezamenlijk 7100 gigawattuur moeten 
gaan leveren.  
 
Wat kunnen we besparen wanneer we elektrisch gaan rijden? Wanneer we zelf een laadpaal aan huis 
hebben, besparen we per 100 km al snel 6 euro! 
Na de presentatie kregen de leerlingen uitleg over een Volvo XC60 hybride auto die de gastsprekers 
hadden meegenomen. De diverse hybride componenten zowel in de auto, onder de motorkap als 
onder de auto werden belicht. Het was een zinvolle ochtend met nieuwe technologie. 
  

 
 
 
De volgende Fio-Actueel verschijnt medio april. 


