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Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
U ontvangt hierbij de laatste Fio-Actueel van dit kalenderjaar. Het was een heel bijzonder jaar. 
We hebben veel onderwijskundige uitdagingen op ons bord gehad. Daarnaast realiseren we 
ons dat het Covid 19 virus veel invloed heeft gehad op het privéleven. We hopen natuurlijk dat 
we binnen afzienbare tijd weer terug kunnen naar "normaal". 
Tijdens de onlangs gehouden online-bijeenkomsten met de ouderklankbordgroepen (die we 
drie keer per jaar organiseren), hebben we daar ook op teruggekeken. Over het algemeen waren 
de ouders die hieraan hebben deelgenomen tevreden over hoe we dit als school hebben 
aangepakt. In de ouderraad kwam dit onderwerp ook terug op de agenda. 
Tijdens deze ouderraadvergadering hebben we ook gesproken over het leerlingenstatuut. Dit 
gebeurt binnenkort ook in de leerlingenraad. Het statuut vraagt weer een aantal aanpassingen 
met betrekking tot met name het digitale onderwijs. Per 1 december is in ieder geval duidelijk 
dat iedereen in de openbare ruimtes een mondkapje moet dragen. Deze duidelijkheid maakt 
het handhaven in de school wellicht ook wel wat beter/gemakkelijker. Op zich zijn we best 
tevreden hoe dit op dit moment gebeurt. 
 
Er zijn op dit moment een aantal onzekerheden waarover ik u pas later kan informeren. Dit 
betreft o.a. hoe het examen dit schooljaar zal verlopen. We weten inmiddels wel dat er geen 
landelijk centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) zal zijn. Of er nog andere, 
aanvullende maatregelen zullen zijn, is nog niet bekend. Op 8 december zullen er wellicht 
verdere uitspraken worden gedaan die ons (school) leven zullen beïnvloeden. 
 
We kunnen de leerlingen gelukkig wel een Kerstontbijt aanbieden. Tijdens de laatste twee 
weken van dit kalenderjaar gaan onze leerlingen een aantal bijzondere sportieve activiteiten 
tijdens de LO-lessen doen. 
 
U ontvangt zeer binnenkort het eerste rapport van uw zoon/dochter. Bij een groot aantal 
leerlingen constateren we dat ze het prima doen. We zien echter ook rapporten waarbij 
leerlingen "flink aan de bak moeten". Dit is inmiddels ook besproken in de kortgeleden 
gehouden COL-gesprekken. 
 
Tenslotte wens ik u en uw gezin hele fijne feestdagen toe.  
Geniet van mooie dagen en blijf vooral gezond! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de schoolleiding, 
 
Ben Kersten, directeur 
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Personele zaken 
 
We hebben op dit moment extra personeel aangesteld. Dit zijn collega's die extra gaan 
ondersteunen om lesuitval te voorkomen. Het was een hele toer om in de moeilijke 
arbeidsmarkt in het onderwijs collega's te vinden. We hopen dat we daarmee de continuïteit in 
het geven van de lessen ook kunnen blijven waarborgen. Daarnaast gaan de inhaal 
programma's van start met de steunlessen. 

 

Leerlingendag groep 8 
 
Uiteraard organiseren we weer een aantal activiteiten voor toekomstige leerlingen van groep 8. 
We hebben op dinsdag 8 december een leerlingendag. Een flink aantal leerlingen wordt die 
dag gevraagd om ons te helpen bij activiteiten in lessen of als rondleider. Zij krijgen volgende 
week een brief mee. Overige leerlingen zijn die dag vrij. 
Op maandag 18 januari is er geen les. De docenten werken die dag aan een aantal 
onderwerpen,  o.a. het verbeteren van het digitale onderwijs. We denken dat we dit wellicht 
nog meer en beter moeten inzetten. 
 

 
 

Ouderbijdrage 
 
In de vorige Fio-Actueel heb ik u geïnformeerd over de ouderbijdrage. Ik doe bij deze nogmaals 
de oproep om deze factuur te voldoen zodat we de geplande activiteiten en gemaakte kosten 
kunnen betalen. Mochten geplande activiteiten onverhoopt niet door kunnen gaan dan sparen 
we dit geld op om aan het einde van het schooljaar onze leerlingen een echt 
leuk uitje aan te bieden. Dat hebben ze zeker verdiend. Uiteraard zullen we 
aan het einde van het schooljaar de uitgaven in de ouderraad (uw 
vertegenwoordigers) verantwoorden. Mocht u, om financiële redenen absoluut 
niet kunnen betalen dan kunt u via mail contact opnemen met Ben Kersten 
(ker@fioretti.nl). 
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Nieuws op onze site 
 
Op onze site: www.fioretti.nl/hil kunt u alle informatie vinden over onze school en ons 
onderwijs. De site is weer aangepast en voorzien van actuele informatie. Er zijn o.a. leuke 
filmpjes op school gemaakt om nieuwe brugklassers en hun ouders te informeren. 

 
 
 
 

 

Wij hebben een app! 
 

Wij hebben een eigen app! U kunt deze app downloaden via de App of 
Play store. Vervolgens zoekt en selecteert u onze school op of scant u 
deze QR code, die ook te vinden is in de banner op de schoolsite.  
 
Met deze app kunnen we u nog beter bereiken. De app zal de komende 
maanden verder worden uitgebreid. Het is een ondersteuning en 
uitbreiding van onze website.  
Algemene informatie, een jaarkalender en de gloednieuwe filmpjes over de profielen, 
onderbouw en school zijn er al op te vinden. 
Dus download de app, scan de code en neem een kijkje.  
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Nieuw: MBO niveau 2 op het Fioretti College Hillegom 
 

In de vorige Fio-Actueel kondigde ik het voornemen al aan. 
Nu kan ik u mededelen dat het besluit is genomen: We starten 
komend schooljaar, in samenwerking met het NOVA College, 
een MBO-2 opleiding: ‘Medewerker Facilitaire dienstverlening’. 
 
We hebben gekozen voor deze richting vanwege de 
doorstroommogelijkheden die er zijn naar vrijwel alle 
richtingen op MBO niveau 3. De aanleiding voor deze ontwikkeling is 
dat we hebben geconstateerd dat een te groot aantal oud-leerlingen van ons uitvalt op het 
MBO niveau 2. 
 
De opleiding is bedoeld voor de basis-leerlingen (Techniek, D&P en Z&W) die, na het 
behalen van het diploma, baat hebben om binnen de bekende omgeving van onze 
school (en de bijbehorende faciliteiten) het MBO-2 diploma te behalen. 
 
We gaan starten in het ‘zomerlek’. In deze periode (mei/juni) volgen de leerlingen 
voorbereidende lessen voor de BPV (stage). 
 
Op school hebben de coaches de leerlingen voorgelicht. Posters over deze opleiding 
hangen door de hele school. Indien uw kind interesse heeft voor de opleiding kunt 
u dit melden bij de teamleider. Het doel en de verwachting is om met een klas te 
starten van 18 à 20 leerlingen. Ons advies: wacht niet te lang en meld je aan vóór 15 
december bij je teamleider. Dan is een plek gegarandeerd. 
Met alle leerlingen die zich hebben aangemeld gaan we in januari kennismakingsgesprekken 
voeren. 
 

Warm Welkom Tas 
 
Met de afdeling Zorg en Welzijn doen we dit jaar mee 
aan een vrijwilligersproject georganiseerd vanuit de 
stichting Kinderpostzegels.  
 
Leerlingen van het Fioretti dragen hun steentje  
bij aan het vullen van de 'Warm Welkom Tas'.  
Deze tassen worden uitgereikt aan meer dan  
5000 gezinnen in diverse opvangcentra door  
heel Nederland.  
 
Het aandachtspunt van dit project is 'het kind'.  
De leerlingen van Zorg en Welzijn hebben op 2 
december geholpen met het inpakken van  
deze tassen die een hele belangrijke rol spelen tussen 
de verbinding van hulpverlening, ouders  
en het kind.  
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Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding 
  

  
Op de website staat het LOB-programma van leerjaar één. klik hier  
De activiteiten die buiten school plaatsvinden staan onder druk in 
deze corona tijd. Het LOB-team maakt opdrachten die in het 
coachuur gemaakt worden.  
Met deze opdrachten kunnen we niet alle doelstellingen behalen 
die we kunnen realiseren met BUITENSCHOOLS LEREN.  
Gelukkig is er veel digitaal materiaal aanwezig van bedrijven en 
opleidingen die uw zoon of dochter een beeld geven van de 
praktijk. 
 

  
Op de website staat het LOB-programma van leerjaar twee. klik hier 
De voorlichtingsavond van 23 november over de profielkeuze is opgenomen  
en staat ook op de website.  
Voorlichting profielkeuze BB - BK   klik hier  (27 minuten) 
Voorlichting profielkeuze MAVO X-tra   klik hier (23 minuten) 
 
Op de voorlichtingsavond heeft u vragen kunnen stellen die het LOB-team direct heeft 
beantwoord. Wanneer er aan uw kant nog vragen zijn dan adviseer ik u contact op te nemen 
met de coach van uw zoon of dochter. 
 

  
Kiezen, een oriëntatie op de vervolgopleiding van uw zoon of dochter staat dit 
schooljaar op het programma. Het aanbod van de vervolgopleidingen is groot. 
De verschillende MBO’s bieden meer dan 90 verschillende opleidingen aan. 
In dit dichtbegroeide bos moeten we samen de weg leren kennen en zoeken.  
 
Het MBO bezoeken gaat niet. Ook hier is corona de spelbreker. Het is heel fijn dat de 
verschillende MBO’s zich een slag in de rondte gewerkt hebben om alle opleidingen  
digitaal te presenteren. 
 
De OPEN DAGEN van het MBO gaan de leerlingen van leerjaar 3 bezoeken. Digitaal bezoeken 
natuurlijk. In de coachlessen wordt hieraan aandacht besteed en er wordt een reflectieverslag 
geschreven. Op de site van het MBO, NOVA College, MBO Rijnland, ROC van Amsterdam en 
alle andere, staat hoe de inschrijving van de OPEN DAGEN verloopt. U krijgt hierover een 
persoonlijke mail van ons met de verdere uitleg. 
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Bijna alle leerlingen van leerjaar 4 zijn de afgelopen periode 
naar het NOVA College geweest om te proefstuderen.  
Dit proefstuderen is in veel gevallen positief ervaren.  
De TIPS voor het NOVA College voor de volgende periode van het proefstuderen zijn 
doorgegeven.  
 
De OPEN DAGEN van het MBO gaan de leerlingen van leerjaar 4 bezoeken in overleg met de 
coach. Digitaal bezoeken natuurlijk. In de coachlessen wordt hieraan  aandacht besteed en er 
wordt een reflectieverslag geschreven. Op de site van het MBO, NOVA College, MBO 
Rijnland, ROC van Amsterdam en alle andere, staat hoe de inschrijving van de OPEN 
DAGEN verloopt. 
 
Daarnaast organiseren de MBO’s meeloopdagen. Voor een aantal opleidingen zijn deze 
meeloopdagen verplicht. Het is daarom belangrijk om de informatie op de website van het 
MBO goed te lezen over de opleiding die uw kind gaat kiezen. 
 
Langzaam en gestaag werken wij met u en de leerlingen van leerjaar vier naar de datum van  
1 april. Dan moeten alle leerlingen ingeschreven staan bij de vervolgopleiding van hun 
keuze. 
 
Namens het LOB-team 
Daisy Baarda 
Rik Baetings 
Milou van den Berg 
Bernadette van den Anker (decaan) 
 

Dé schoonheidssalon van het Fioretti College Hillegom 
 

In onze schoonheidssalon verdiepen de leerlingen zich in verschillende beroepen van de 
Uiterlijke Verzorging. Denk daarbij aan kapper, schoonheidsspecialist of nagelstylist. Hierbij 
leren ze allerlei praktijkhandelingen zoals haren wassen en in model brengen, hoe ze een 
heerlijke gezichtsbehandeling moeten 
uitvoeren of verwennen ze de handen 
met een ontspannende manicure. 

  
Het uiteindelijke doel is om een echte 
school salon te openen. Waarbij 
ouders, opa’s en oma’s, docenten en 
mensen van buitenaf een behandeling 
kunnen inplannen die uitgevoerd zal 
worden door de leerlingen!  
Hiervoor hebben de leerlingen van dit schooljaar de eerste stappen al gezet. Namelijk het 
bedenken van een naam en een logo, er is hiervoor zelfs een stemronde voor leerlingen  
en docenten georganiseerd!  
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Project Giant Tulip Bulbs 
 

Leerlingen van het Fioretti College kregen eerder dit schooljaar een uitdagende opdracht van  
Het Gilde van de Zwarte Tulp: 
 

Ontwerp voor het Project “Giant Tulip Bulbs” infoborden die bij de bollen op een 
stevige sokkel geplaatst kunnen worden. 

 

 
Deze kunstzinnige tulpenbollen zijn bijna 2 meter hoog 
en worden door heel de bollenstreek geplaatst. 
 
De Project Director en Art Director van “Giants Tulip Bulbs”, de opdrachtgevers, zijn onlangs 
op bezoek geweest bij de leerlingen die ze aan het werk hebben gezet onder leiding van 
docent Kees Laan. In het lokaal van de vakgroep Produceren, Installeren en Energie (PIE) 
hebben ze de voortgang met eigen ogen kunnen aanschouwen. De leerlingen van klas H3B2 
toonden hun ontwerpen van infoborden en de aanvullende ideeën. Alle modellen werden 
uitgebreid bekeken en besproken. Er is een voorselectie gemaakt van vijf kansrijke ideeën. Uit 
de bespreking ontstonden nieuwe inzichten die verder uitgewerkt zullen worden door de 
leerlingen. De Project en Art Director hebben aangegeven een uniform model te willen inzetten.  
Daarom zal vóór de kerst één winnend ontwerp gekozen worden.  
Wij zien met spanning uit naar het volgende bezoek van Het Gilde van de Zwarte Tulp. 
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Fioretti College afdeling PIE in onderwijstijdschrift NVOX 
 
Onderstaand artikel is geplaatst in het NVOX, een tijdschrift voor onderwijs in de 
natuurwetenschappen.  
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Vuurwerk 
 
Vanuit de noodzaak om de werkdruk in de Covid-19 pandemie rond de jaarwisseling bij de 
ziekenhuizen, huisartsenposten en politie niet verder op te laten lopen, is vanuit de zorg, 
politie en burgemeesters verzocht om een tijdelijk vuurwerkverbod. De laatste jaarwisseling 
belandden zo’n 1300 mensen in ziekenhuizen en op huisartsenposten met vuurwerkletsel. Het 
handhaven van de openbare orde wordt tijdens jaarwisselingen op veel plekken in het land 
bemoeilijkt door incidenten rondom vuurwerk.  
De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig 
verboden. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de 
openbare orde te voorkomen.  

  
 

Op het Fioretti College gaan we daar uiteraard ook op handhaven en we zullen er streng op 
toezien dat er geen vuurwerk wordt afgestoken. Ook op het bezit van vuurwerk zal worden 
gecontroleerd. Samen met de politie zullen wij tassen- en lockercontroles uitvoeren.  
Wilt u uw zoon of dochter op het hart drukken geen vuurwerk mee naar school te nemen? 
 
 

Bericht van de politie 
 

Hieronder vindt u een bericht van de politie. Zij hebben onze medewerking gevraagd voor het 
verspreiden van deze informatie. 
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Lisse en Hillegomse jongeren laten zich misbruiken als geldezels  
 
Meerdere jongeren in de Bollenstreek hebben zich als money mule oftewel als geldezel laten 
misbruiken door criminelen. De politie stelt daarom in de gemeentes Hillegom en Lisse 
onderzoek in naar deze praktijken en waarschuwt scholieren en hun ouders. De dadergroep is 
vaak niet veel ouder dan het slachtoffer zelf.   
 
Wat zijn geldezels?  
Een geldezel sluist via zijn eigen bankrekening geld door van criminelen en krijgt daar soms een 
vergoeding voor. De geldezel maakt geld over naar een andere bankrekening of neemt het 
contant op voor de crimineel. De geldezel is uiteindelijk het slachtoffer.  
 
Oplichters ronselen jongeren met het verhaal dat ze op een makkelijke manier geld  kunnen 
verdienen. Ze maken contact met hun slachtoffers via sociale media of direct  contact op 
schoolpleinen of hangplekken. Het enige dat het slachtoffer hoeft te doen is zijn bankrekening of 
bankpasje beschikbaar stellen voor de criminele geldtransacties van de oplichter. Er wordt ook 
gebruik gemaakt van het betaalmiddel “tikkie” op de  telefoon. Volgens de oplichters zouden er 
voor het slachtoffer geen risico’s aan deze  manier van werken verbonden zijn. Wat de 
slachtoffers echter niet beseffen is dat hun bankrekening in beeld komt bij de banken omdat deze 
signalen zien van  “witwaspraktijken”. Gedupeerden van de oplichters (criminelen) doen aangifte 
bij de politie en uit onderzoek komt de politie dan bij het bankrekeningnummer van uw zoon of 
dochter terecht. Gezien de vaak jonge leeftijd denken de geldezels niet na over de gevolgen.  
Zij zijn zich er niet van bewust dat zij als geldezel bezig zijn met de strafbare feiten zoals 
witwaspraktijken, oplichting en/of fraude.  

 
Dit kan de volgende ernstige gevolgen voor hen hebben:  
- Je kan fysiek aangevallen of bedreigd worden door deze criminelen wanneer je besluit te  
   stoppen. Je weet teveel en bent nu een potentieel gevaar voor hen.  
- Je kan het recht op toekomstige uitkeringen verliezen.   
- Je kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf, een boete of een werkstraf, wat gevolgen  
   kan hebben voor een toekomstige VOG (verklaring omtrent gedrag, welke nodig is voor  
   toekomstige sollicitaties ivm werk).  
- Je bent aansprakelijk voor de geleden schade van slachtoffers/aangevers.  

  - Je bankrekening kan worden opgeheven, je kan geen nieuwe meer openen en banken kunnen 
     je nog jarenlang weigeren als klant.   

 
Signalen  
Dit landelijke probleem is ook in de Bollenstreek aanwezig. De politie krijgt signalen vanuit de 
jeugd, ouders, jeugdhulpverlening en scholen dat dit fenomeen hier in zorgwekkende mate 
speelt. De politie heeft al diverse onderzoeken gedaan waarbij  jeugdige geldezels zijn 
aangehouden. Er zijn ook al voorbeelden bekend van minderjarigen die door de bank zijn 
aangeschreven de komende jaren geen bankrekening meer te kunnen openen in verband met 
witwaspraktijken op hun  bankrekening.  
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Ouders   
De politie wil met deze brief alle ouders waarschuwen voor dit fenomeen. Bij de politie is het                 
bekend dat scholieren van het Fioretti College in Hillegom en Lisse betrokken zijn bij deze               
witwaspraktijken.   

- Ga actief in gesprek met uw kind over dit thema.  
- Geef uw kind voorlichting over de gevolgen.  
- Houd de bankrekening gegevens van uw kind in de gaten.  
- Mogelijk wordt uw kind onder druk gezet, wees alert op signalen.   
- Laat uw kind nooit geld van een ander op zijn/haar rekening storten, wat hij/zij vervolgens  
   weer moet pinnen of doorsturen naar een andere bankrekening.  
- Tip: Stel een limiet in voor het pinnen.  

Denkt u dat uw kind betrokken is (geweest) bij een geldezel-constructie?   

- Denkt u dat uw kind als geldezel is geronseld of een poging daartoe? Laat uw kind dan  
  onmiddellijk stoppen met het overmaken van geld.   
- Stort het geld indien mogelijk direct retour.  
- Informeer uw bank.  
- Maak melding bij de politie.  

Extra informatie is te vinden op:  

- www.vraaghetdepolitie.nl  
- Ook op de website en de Facebookpagina van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) 
  wordt hier aandacht aan besteed:  
https://www.cjghillegom.nl/nieuws/opvoedtip-jouw-kind-een-geldezel/-1/224/5371 

 
 

 
Ouderraad en COL gesprekken 
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Agenda 
 

 
December: 
 
04 rapport mee aan leerlingen lj. 1 t/m 3 
08 leerlingendag voor leerlingen groep 8 -  reguliere lessen vervallen,  
 leerlingen die gevraagd zijn te assisteren zijn reeds benaderd  
15 leerlingen lj. 3 en 4 na het 4e lesuur vrij (leerlingen lj. 1 en 2 regulier rooster) 
17-18 kerstactiviteiten, nadere informatie volgt via de teamleiders 
17-18 rapport mee aan leerlingen lj. 4 
21 december t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie 
 
Januari: 
 
19 vergadering ouderklankbordgroepen  
29 leerlingen lj. 2 Choiceprogramma bij Nova College 

         
 

 
 
 

 
De volgende Fio-Actueel verschijnt eind januari! 
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