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Oudernieuwsbrief no. 7 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Met bijgaande Fio Actueel willen wij u aangeven wat onze eerste stappen zijn om het onderwijs zo 

veel mogelijk op afstand door te laten gaan. We (ouders en school) zullen de komende weken nauw 

en goed moeten samenwerken om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Graag 

verwijzen wij u ook naar onze website. Op onze website onder de nieuwskop INFO- Update houden 

wij u op de hoogte over de meeste gestelde vragen. We hopen u hierbij voldoende te hebben 

geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Ben Kersten, waarnemend directeur 

 

Onderwijs op afstand 

 

Vanaf woensdag 18 maart zullen in SOM de lessen in het rooster weer zichtbaar zijn. Dit is nodig om 

het huiswerk en opdrachten te kunnen koppelen aan het vak. U kunt in SOM met uw zoon/dochter 

meekijken naar het huiswerk en opdrachten die wij in SOM koppelen. De communicatie met 

leerlingen gebeurt via het google-account: fioretti-leerling. 

 

Voor onze leerlingen in leerjaar 4 (examenkandidaten) zullen wij vanaf woensdag 18 maart les gaan 

geven via Google meet en/of Classroom. Via Google meet en/of Classroom kunnen de leerlingen via 

een computer, laptop en/of smartphone de les van de docent volgen. Docenten geven volgens het 

rooster in SOM de lessen. De leerlingen moeten dan inloggen. Mocht een leerling het wachtwoord 

kwijt zijn dan kan dit via infofiohillegom@fioretti.nl opnieuw worden aangevraagd.  

 

Voor onze leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 zal op korte termijn ook via Goolge meet en/of Clasroom les 

gegeven worden op afstand. Zij maken deze week gebruik van de leerstof in SOM. We streven ernaar 

om vanaf maandag a.s. ook voor leerjaar 1, 2 en 3 de lessen op afstand aan te bieden. U ontvangt 

bericht als dit gaat starten. Niet alle lessen kunnen op afstand gegeven worden. Dit houdt in dat er 

uitval van lessen zal zijn. We zullen de eventuele uitval zo goed mogelijk zichtbaar maken in SOM 

 

Fiorettimailadres leerlingen 

Het is van belang dat onze leerlingen dagelijks hun schoolmail controleren/lezen. Wilt u dit thuis 

ook bespreken met uw zoon/dochter? Via de schoolmail zullen wij de lessen op afstand gaan 

aanbieden. Daarnaast kunnen docenten specifieke informatie sturen die van belang is voor bepaalde 

vakken.  

 

16 maart 2020 

mailto:infofiohillegom@fioretti.nl


2 

 

 

Helpdesk 

 

Voor vragen verwijzen wij u naar onze website (INFO- Update). Hier kunt u een overzicht vinden van 

antwoorden op de meest gestelde vragen. Mocht uw vraag hier niet bij staan, verwijzen wij u naar 

ons mailadres infofiohillegom@fioretti.nl. Uw vraag zal dan voorgelegd worden aan de juiste 

persoon. De website zal vanaf 16.00 uur bijgewerkt zijn met de meest gestelde vragen. 

 

Boeken- spullen uit kluis ophalen 

 

Het is mogelijk om morgen (dinsdag 17 maart) volgens schema; (zie hieronder!) boeken en/of 

overige spullen die nodig zijn voor het volgen van lessen op afstand op te komen halen. Het is de 

bedoeling dat er direct naar het onderwijshuis gegaan wordt om de benodigde spullen uit de kluisjes 

te halen.  

 

Achternaam begint met de letter Tijd 
A, B 09.00 uur 
C, D, E, F 10.00 uur 
G, H 11.00 uur 
I, J, K 12.00 uur 
L, M 13.00 uur 
N, O, P, Q, R 14.00 uur 
S, T 15.00 uur 
U, V, W, X, Y, Z 16.00 uur 

 

 

Stages en On stage 

 

Stages die reeds waren ingegaan, zullen per heden worden stopgezet. Ook On stage zal niet 

doorgaan. Voor stages die nog in zouden moeten gaan (blokstages), wachten we de berichtgeving na 

6 april af. Wij zullen u t.z.t. verder informeren 

 

Examenboekjes 

De examenboekjes voor onze examenleerlingen zullen wij medio volgende week digitaal naar u 

verzenden. De data m.b.t. de examens handhaven wij tot nader order.  
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