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Voorwoord

Geachte ouders/verzorgers,

U ontvangt hierbij de Fio-Actueel. Wie had vorig jaar maart verwacht dat het coronavirus zulke
grote gevolgen zou hebben voor ons allemaal? Het coronavirus heeft elke dag nog steeds
een grote invloed op ons dagelijks leven.

Nog steeds is er veel negatieve aandacht vanuit de media en overheid op de
leerachterstanden die de leerlingen nu op zouden lopen. Dit doet veel mensen tekort.
Sommige mensen denken dat jongeren leren door een programma af te werken en dat er
kennis in de leerlingen moet worden gepompt. Als we daarvan af moeten wijken (door corona)
dan zou het ineens niet meer goed komen met onze kinderen/jongeren? Leerprocessen
verlopen niet altijd stap voor stap. Dat is bij iedereen zo.
Niet elk kind leert op hetzelfde moment praten, lopen, fietsen en lezen.
Dat leerproces verloopt op onze school ook niet altijd precies hetzelfde.

Je zult als jongere in deze tijd maar voortdurend horen en lezen dat het niet goed gaat.
Er is achterstand en je moet dit allemaal maar met bijspijkerlessen inhalen.
Daarnaast kun je jouw vrienden en vriendinnen ook niet of nauwelijks ontmoeten.

Je zult in deze tijd maar ouder zijn: je werk, je gezin, je zorgen en thuisonderwijs
voor je kinderen. Dat is bijna niet te doen en jullie (ouders) doen het toch!

Je zult in deze tijd maar docent zijn. Je doet er alles aan om leerlingen erbij te houden.
Je zorgt voor een zo goed mogelijk onderwijsaanbod, digitale lessen en goed contact met
de coach-leerlingen. Er is geen docent het onderwijs in gegaan om van achter een laptop
jongeren te stimuleren en te onderwijzen. Dat is bijna niet te doen...en ze doen het toch.

We gaan als school verder met wat we al deden: positief blijven kijken naar onze leerlingen,
zorgen voor een zo fijn mogelijke schooltijd, een veilige leeromgeving en een passend
onderwijsaanbod. Onze leerlingen hebben vertraging opgelopen. Ik heb er vertrouwen in dat
door o.a. goede samenwerking tussen coach, ouder en leerling het wel goed komt!
Blijf vooral gezond!

Ik wens iedereen fijne Paasdagen.

Namens het team van het Fioretti College Hillegom,
Ben Kersten, directeur
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Personele zaken

Met ingang van deze week gaat mevrouw G. Benaya (Zorg & Welzijn) met
zwangerschapsverlof. De lessen worden intern overgenomen.

Geen lessen

De leerlingen zijn op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en dinsdag 6 april lesvrij.
Zij hebben dus een lang Paasweekend.
Op dinsdag 13 april eindigen de lessen van alle
leerlingen na het vierde lesuur.

De meivakantie start met ingang van
maandag 26 april en duurt tot en met vrijdag 7 mei
(twee weken).

Rapporten

Alle leerlingen van leerjaar 1 tot en met 3 hebben afgelopen week hun
rapport ontvangen. Voor leerjaar 4 komt de cijferlijst medio april. Mocht
u vragen hebben over het rapport dan kunt u uiteraard contact opnemen
met de coach van uw zoon/dochter.

Onderzoek naar tevredenheid bij leerlingen

Twee weken geleden hebben we een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij onze leerlingen.
Over het algemeen geven vrijwel alle leerlingen aan dat het goed met ze gaat. Daar zijn we
uiteraard heel blij mee. Leerlingen, die hebben aangegeven, dat het NIET zo goed met ze gaat
hebben inmiddels een gesprek met de coach gehad en zijn goed in beeld. Mocht u als
ouder/verzorger merken dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op emotioneel vlak laat
het ons dan ook weten.

Aanmeldingen schooljaar 2021-2022

Ook komend schooljaar zullen we weer kunnen starten met 9 brugklassen. Er hebben zich
inmiddels bijna 200 leerlingen aangemeld voor onze school. Daar zijn we heel erg tevreden
mee.
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Ouderbijdrage en levering van diensten en producten.

Zoals u wellicht nog weet hebben wij u in september twee facturen gestuurd.
Allereerst de vrijwillige ouderbijdrage. Ten tweede de factuur: levering van
diensten en producten. Een aantal ouders/verzorgers heeft m.b.t. deze
factuur een betalingsherinnering ontvangen.
De toelichting van de bedragen staat op onze site bij het kopje ouders. Bij
deze factuur kunt u bijvoorbeeld denken aan veiligheidsschoenen,
veiligheidskleding, kopieerchip en kopieertegoed. Begin juni informeren wij u verder over de
besteding van de gelden. We kunnen u wel laten weten dat de deelname aan sportklas en
dansklas komend schooljaar gratis zal zijn (i.v.m. niet gegeven lessen in het kader van de
corona-maatregelen).

Informatie vanuit het roosterbureau

U bent inmiddels gewend dat uw zoon/dochter de helft van de week de lessen op school volgt
en de andere helft van de week thuis is. De examenleerlingen zijn natuurlijk fulltime op
school.

Leerjaar 1 en 2
In de komende weken worden de lessen in leerjaar 1 en 2 voor de helft fysiek op school
gegeven en voor de helft thuis. De docenten bieden dan de lessen online aan. Dus uw
zoon/dochter heeft 5 dagen in de week les, volgens het rooster in SOM.

Leerjaar 3
Vanaf maandag 12 april worden de profielvakken BWI en M&T niet gegeven tot de
meivakantie omdat de 4e jaars in dit vak examen doen. Daarom zijn de AVO-vakken
(Nederlands, Engels, wiskunde, nsk1) gewoon op school. Dat betekent dat de leerlingen die
het profielvak PIE volgen de hele dag op school les hebben.

Voor de leerlingen die de profielvakken Z&W en D&P volgen, blijft het rooster ongewijzigd.
Dat betekent dat de profielvakken op school zijn en de AVO-vakken online thuis gevolgd
moeten worden.In SOM kunnen de leerlingen zien welke vakken op school gevolgd moeten
worden.

De leerlingen die MAVO volgen hebben de helft van hun lessen op school en de helft van hun
lessen volgen zij online thuis. Er zijn geen veranderingen.

Leerjaar 4
Vanuit het roosterbureau wensen wij de leerlingen veel succes met de
voorbereidingen op het examen. Roostertechnisch verandert er niets.
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Nieuws van het LOB-team

Deze weken zijn alle leerlingen van het Fioretti College Hillegom hun keuze aan het maken
voor het volgende schooljaar.

Leerjaar 1 moet kiezen of zij volgend jaar de dansklas gaan volgen, dit is natuurlijk niet
verplicht. Deze keuze kunnen zij doorgeven aan hun coach.
Leerjaar 2 en leerjaar 3 kiest met behulp van het keuzeformulier in Zermelo. U heeft daar een
mail over gehad.
Leerjaar 4 gaat naar het MBO. Een enkele leerling gaat naar 4 HAVO. De inschrijvingen zijn
zo goed als rond. Mocht uw zoon of dochter zich nog niet ingeschreven hebben bij een MBO
naar keuze dan adviseren wij u om met spoed contact op te nemen met de coach. De
inschrijving moet uiterlijk 1 mei rond zijn. De meivakantie start 23 april … dus de tijd dringt.

De Praktische Profiel Oriëntatie.
Leerjaar 1 gaat in de laatste weken van dit schooljaar bij alle 5 uitstroomprofielen lessen
volgen.
● BWI bouwen, wonen en interieur
● PIE produceren, installeren en energie
● M&T mobiliteit en transport
● Z&W zorg en welzijn

De PPO-lessen zijn tijdens de uren die uw zoon/dochter normaal gesproken op school is.
Deze PPO-lessen zullen in SOM zichtbaar zijn. De voorlichtingsfilm van deze afdelingen zijn
te vinden op onze website klik hier. Het is verstandig vast een kijkje te nemen zodat u een
beeld heeft van de verschillende vakken.

Leerjaar 2 heeft de keuze gemaakt voor het beroepsvak dat zij in leerjaar 3 gaan volgen. Na
de meivakantie zijn er enkele lessen bij dit gekozen vak. De lessen zijn weer tijdens de
bekende PPO-uren op de woensdagmiddag. Deze lessen zijn bedoeld om de keuze van uw
zoon/dochter te bevestigen. Zonder twijfels de zomervakantie in is hierbij het motto.

Het LOB-team
Daisy Baarda - Rik Baetings - Milou van den Berg - Bernadette van den Anker
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Opleiding Medewerker Facilitaire Dienstverlening

‘Samen leren’

Opleiding Medewerker Facilitaire Dienstverlening

‘Ik vind het gewoon fijn als ik nog wat langer in deze omgeving les kan krijgen.’ of: ‘Ik wil heel
graag snel richting een hoger niveau en nu kan dat.’ Het zijn antwoorden op vragen die we
stelden tijdens het intakegesprek voor de MBO2 opleiding in BOL-variant die wij in nauwe
samenwerking met het Nova College ontwikkelen. Hierover heeft u wellicht in een eerdere
editie al iets gelezen. We nemen u graag even mee in de voortgang en hebben ook nog een
verzoek.

Begin januari zijn we begonnen om de opleiding tot facilitair medewerker gestalte te geven.
De intakegesprekken zijn gevoerd en 20 aankomend studenten hebben een brief ontvangen
dat ze toelaatbaar zijn. Natuurlijk moeten ze nog wel hun vmbo-basis diploma halen, of hun
entree-opleiding afronden, maar daar zijn ze heel druk mee. Wij, Nova collega Dick van der
Steen en ondergetekende hebben genoten van de intakes. Het was mooi om te zien hoe de
leerlingen letterlijk het schoolplein overstaken en bij het B-gebouw aangekomen, hun
‘leerlingenjas’ uittrokken en hun studentenjas om de schouders hingen. En dat is ook goed!
Bijna alle leerlingen  hebben geschiedenis binnen het Fioretti, maar krijgen straks een mooie
kans om zich te profileren als mbo-2 student.

De opleiding bestaat uit twee semesters. In het eerste semester volgen de studenten drie
dagen onderwijs in het B-gebouw van het Fioretti College en lopen zij twee dagen stage. In
het tweede semester volgen zij ook een dag onderwijs bij het Nova College. De stage wordt
gelopen bij een erkend leerbedrijf, bij de facilitaire dienst van een instelling, organisatie of een
bedrijf. Bent u, of kent u zo’n leerbedrijf en zijn stagiaires welkom? Laat het ons vooral
weten! De studenten krijgen les van docenten van beide scholen. Op dit moment  maken wij
het onderwijs concreet en ontwikkelen een bijhorende boekenlijst.

De studenten starten in juni 2021 en komen dan al een paar dagen voor een aantal uren naar
school. Die periode gebruiken we voor kennismaking, praktische zaken en voor het regelen
van de stageplaats. Als mbo’er zijn de studenten hierbij natuurlijk zelf actief betrokken. Ons
streven is om dit allemaal voor de zomervakantie op orde te hebben, zodat we in september
goed kunnen starten.  Zo werken we stapje voor stapje naar een mooie, nieuwe opleiding.

Heeft u vragen of kunt ons helpen aan mooie stageplaatsen?
Mail gerust! (ega@fioretti.nl)

Met vriendelijke groet,
Dick van der Steen en Fokelien Elgersma
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Warme overdracht naar het MBO Nova College

Sterk TechniekOnderwijs is de aanjager achter een mooie ontwikkeling die er voor zorgt dat
uw zoon of dochter een 'warme overdracht' krijgt naar het MBO. In het vierde jaar gaan
leerlingen zich inschrijven voor het MBO (vóór 1 mei dit schooljaar). Tot zover niets nieuws.
Daarna gaat het contact met de leerling, ouders en het VMBO over de plaatsing digitaal
(vroeger met pakken papier). Het echte contact is minimaal. Dat is de 'oude' situatie en voor
veel leerlingen nog steeds de huidige situatie. Daarmee wordt de leerling geregeld
onvoldoende recht gedaan terwijl de VMBO-coach graag meer en beter wil informeren om
de begeleiding ook in het MBO optimaal te laten zijn.

Ook het Nova College wil dit nu graag verbeteren. Bij Techniek
leerlingen experimenteren we daarom dit schooljaar met
gesprekken - op de VMBO school - waarin de leerling zichzelf
presenteert aan de toekomstige coach van het MBO.

Bij dat gesprek is de VMBO-coach ook aanwezig. Beide coaches zorgen ervoor dat ze de
leerling ondersteunen in het compleet maken van zijn/haar verhaal. De leerling gebruikt daarbij
het eigen portfolio en het doorstroomdossier. Alle belangrijke zaken worden besproken en
de leerling maakt op een 'warme' manier kennis met de nieuwe coach. Na het gesprek is de
leerling geplaatst op het MBO en is duidelijk wat de leerling nog kan doen om eventueel
'leerwinst' te boeken bij het MBO.

Kortom, een mooie ontwikkeling die goed is voor de leerling. Daar werken wij graag aan.
Meer weten, mail uw teamleider.

Doorlopende leerlijnen

Een mooie ontwikkeling die deels aansluit bij de
'Warme overdracht' is wat wij de 'doorlopende leerlijn'
noemen. Leerlingen kunnen een verschil ervaren tussen
basisschool en voortgezet onderwijs, onderbouw en
bovenbouw, en ook tussen VMBO en MBO.
Soms is het de schoolcultuur en de eisen die gesteld worden
waaraan een leerling moet wennen. En soms is het de lesstof
die of te makkelijk is of juist te moeilijk.

U begrijpt dat het Fioretti College voor elk van deze overgangen werkt aan een zo goed
mogelijke overstap voor elke leerling. Speciaal voor de Technische opleidingen in het MBO
werken we nu aan een betere aansluiting van de lesinhoud voor PIE, BWI en M&T. Het voert
te ver om in detail te treden maar het is nu al duidelijk dat BWI en M&T daarin ver zijn
gevorderd. Zo ver dat leerlingen van deze techniek richtingen al bij ons op het Fioretti
College werken aan MBO lesstof - als ze zover zijn - waar ze in het MBO gewoon mee verder
gaan.
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Betekenisvolle opdrachten

Door onze contacten met het bedrijfsleven en met basisscholen is het mogelijk geworden dat
veel leerlingen in de bovenbouw inmiddels niet meer zomaar een werkstukje maken om hun
competenties te bewijzen. In veel gevallen wordt er gewerkt aan opdrachten die bedrijven of
anderen geven. Opdrachten voor technische oplossingen die de leerlingen moeten bedenken
en die vervolgens ook echt gebruikt gaan worden.
We noemen er enkele:

Voor het Beatles monument in Hillegom wordt door PIE leerlingen
gewerkt aan een bijzondere sokkel. Wat het is geworden en wat deze
sokkel straks allemaal kan, dat kunt u zelf zien als het monument een
nieuwe 'onthulling' krijgt.

Voor een 80-tal enorme tulpenbollen in de gehele bollenstreek
worden door PIE leerlingen - weer heel andere - sokkels ontworpen.
Dit is een zeer uitdagende opdracht van Stichting de Zwarte Tulp uit
Lisse waarvoor de leerlingen ook een bezoek hebben gebracht aan het
plaatselijke museum met dezelfde naam. Dat is overigens meer dan de
moeite waard als je in de Bollenstreek woont.

Voor het eigen Technologie-lokaal zijn leerlingen BWI bezig met een
ingewikkeld meubelstuk waar de computers op komen te staan.

Leerlingen PIE repareren, onder begeleiding van de docent en
assistenten, 3D-printers voor basisscholen. Op de basisscholen is
die deskundigheid vaak niet aanwezig terwijl onze leerlingen - en wij
zelf - er van leren. Een win-win situatie dus.

Er staan nog enkele betekenisvolle opdrachten op stapel, maar daarover in een vervolg
wellicht meer. Heeft u vanuit een bedrijf of stichting betekenisvolle opdrachten voor onze
techniek leerlingen, neem dan contact op met Bruno Mol via mou@fioretti.nl.

Slimme Technologie

Binnen het profiel van D&P is een keuzevak Slimme Technologie.
Dat is een behoorlijk nieuw vak waarin leerlingen met slimme
apparaten zelf slimme oplossingen gaan maken. Dit schooljaar
hebben we de eerste ervaringen opgedaan. Voor volgend
schooljaar zijn we, met hulp van een extern bedrijf, druk bezig om
de inhoud van het vak verder te verbeteren.
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Aanbod van trainingen voor docenten en leerkrachten basisonderwijs

Als je de school kent, weet je dat er in het afgelopen jaar een prachtige nieuwe 'Hotspot
Techniek & Technologie' is ontwikkeld, nu alweer een jaar in gebruik voor deze lessen.
Daarnaast worden de ruimtes ook gebruikt voor trainingen voor de eigen collega's én
leerkrachten van de basisscholen. Het gaat dan bijvoorbeeld om: Mijn eerste 3D-Print, Leren
werken met de lasersnijder, stickers ontwerpen en verwerken. En volgend schooljaar
waarschijnlijk ook: 'Zelf leren lassen als je nog nooit gelast hebt', of 'Leer je eigen auto (beter)
kennen, en doe eenvoudig onderhoud zelf', of 'Mijn eerste drone-vlucht'.

Wij verwachten collega's van basisonderwijs en voortgezet onderwijs met deze trainingen
vertrouwd te maken met de techniek zodat zij ook leerlingen uit eigen ervaring er over kunnen
vertellen.

Ander STO nieuws

Het Fioretti College Hillegom werkt jaarlijks mee aan het Promotie Event Techniek (PET). Dit
is normaal gesproken een dagvullend evenement voor basisscholen (groep 7 en 8). Dit
schooljaar wordt het een online uitzending (27 mei) met een Quiz en filmpjes over de 7
werelden van Techniek. Basisscholen kunnen inschrijven via deze link. Geef het door of
neem zelf een kijkje, klik hier.

Ook dit schooljaar verzorgen we elke donderdag op het Fioretti College gastlessen Techniek
en Technologie voor basisscholen. De leerlingen verlaten steevast met een mooi werkstuk en
een blij gezicht onze school.

Veel informatie over het versterken van het Techniekonderwijs in de regio is te vinden op
https://www.sto-hb.nl/
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Promoproject van Fioretti Hillegom (BWI en D&P)

Samenwerking van afdelingen Bouw Wonen & Interieur en Dienstverlening & Producten.

Dat de school, omgeving en bedrijfsleven elkaar weten te vinden, blijkt wel uit het Promo
Project van Fioretti Hillegom. Onder leiding van docenten Bas Kaptein (BWI) en Lesley Halidu
(D&P) heeft een dertigtal vierdejaars leerlingen de keuzevakken “Interieur Ontwerp &
Design” en “Commercieel” succesvol afgerond. Bijgevoegde link geeft toegang tot een
filmpje van Bollenstreek Omroep over de verrichte voorbereidingen en activiteiten.

Link: Leerlingen Fioretti Hillegom leveren hondenbar af bij chocolaterie

Aspecten als informatie verzamelen, contacten leggen en onderhouden, offertes maken,
ontwerp-tekeningen maken, technische uitvoering, presentatie, logistieke bezorging, etc.
kwamen aan de orde. Aldus een prima oefening en examinering van aangeleerde
vaardigheden in combinatie met de ondernemende praktijk.
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Het ondernemersontbijt met de
presentatie op het Fioretti College kon
dit jaar,  door de corona maatregelen,
geen doorgang vinden.

Het rondbrengen van de producten
met de - van logo’s voorziene bakfiets -
vormde de alternatieve oplossing.

Dank aan Hillegomse Ondernemers,
coördinator daarvan - Frans van der
Riet van Meerbusiness - de docenten
en bovenal onze enthousiaste
leerlingen.

Gastlessen door bedrijven

Er is een wereld van techniek te ontdekken, vaak dicht bij
huis. Technische bedrijven uit de omgeving willen de
afstand nog verder verkleinen. Ze komen graag op de
basisschool om een presentatie te geven of leerlingen
zelf iets te laten maken.
Voor het basisonderwijs organiseren we daarom
presentaties of workshops die door bedrijven verzorgd
worden.
Onderwerpen, bedenk het maar en het kan.
We proberen vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
De bedrijfsbezoeken en bezoeken aan de basisscholen
door collega's vormen de basis voor matching.

Dinsdag 9 maart was de eerste workshop bij Kindercampus Joseph in Lisse.
Michael, Arthur en Kars, leerlingen van klas PIE 4, assisteerden bij deze workshop.
Frank Brouwer van Brouwer Installatietechniek gaf zijn inleiding over energie en warmte. De
klas had een negatieve ervaring met de warmtepomp van hun school die ook na 2 jaar nog
niet goed was ingeregeld. Of de kou in de klas was het gevolg van de open ramen vanwege
corona maatregelen, dat kan ook. De warmtepomp was wel een uitkomst tijdens de hete dagen
in de zomer want hij blijkt juist dan voor goede verkoeling te zorgen.
Bemoedigend om te horen was wel dat bij veel leerlingen thuis zonnepanelen op het dak
liggen en dat ook het dak van de prachtige nieuwe school vol met panelen ligt. Volgens Frank
is het goed mogelijk om met zonnepanelen en andere aanpassingen te zorgen dat er geen
gas meer nodig is om een huis te te verwarmen. Hij is daar dagelijks mee bezig in grote en
kleine projecten.
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Om daar iets van gevoel mee te krijgen had Frank een werkstukje meegenomen van een
miniatuur windmolen met een echt zonnepaneeltje. De leerlingen én de juf gingen er mee
aan de slag en ze bleken allen handig genoeg om de klus te klaren. Natuurlijk was de steun van
Arthur, Michael en Kars zeer welkom. Deze jongens zijn óf geboren met twee rechter
handen óf collega Kees Laan heeft ze in de afgelopen twee jaar heel veel bij kunnen
brengen. De samenwerking verliep prima en vooral bij het monteren van de stroomdraadjes
was de steun van deze vakmensen extra welkom. De hele workshop bleek een welkome
afwisseling te zijn voor de leerlingen die steevast een 'WOW' lieten horen als ook hun molentje
begon te draaien.

We werden hartelijk bedankt. Deze lieve kinderen die nu allen wellicht installateur willen
worden, verlieten met spijt én een goed gevoel hun school.
Buiten gekomen maakten de jongens pas echt kennis met Frank en ontstond er een heus
netwerk-moment waarbij foto's van het eigen vakwerk - van 'onze leerlingen' - bij Frank een
WOW opleverde en er persoonlijke gegevens werden uitgewisseld. Bestel je binnenkort een
warmtepomp of zonnepanelen bij Brouwer, dan kan het zomaar gebeuren dat Michael of
Kars de klus komt klaren. Kortom, deze STO activiteit klopt aan alle
kanten!

Veel dank aan Kars, Michael, Arthur en natuurlijk aan Frank Brouwer
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Excursie naar Van der Hulst, Plus op de Meter woningen 3e klas PIE

De bus stond op tijd klaar, Kees en Charles hadden de leerlingen
van klas 3 PIE goed voorbereid en de groep in tweeën gedeeld.
Aangekomen in Voorhout werden we ontvangen door Yvonne en
Jolien. Yvonne had een presentatie voorbereid over de techniek
achter Plus Op de Meter (POM). Jolien ging met een groep naar
de bouwplaats en naar een modelwoning.

Bij de modelwoning valt op dat de daken nagenoeg vol liggen met
kleine zonnepanelen die lijken op de ouderwetse dakpannen. Je
kunt goed zien dat het geen dakpannen zijn maar het uiterlijk is op
geen enkele manier storend of opvallend. Dit is een optimale
integratie van zonnepanelen. Binnen gekomen lijkt het een normale,
zeer netjes afgewerkte woning waar geen radiator te vinden is,
behalve één in de badkamer om je handdoek op te laten drogen.
Vervolgens kwamen we in de technische ruimte die elke woning van
Van der Hulst tegenwoordig heeft. En dan kijk je je ogen uit!

Jolien wist alles te vertellen over de warmtepomp waarvan de
installatie wel deels duidelijk zichtbaar is aan de buitenkant. In de technische ruimte blijkt het
een vrij groot apparaat dat werkt in combinatie met een aantal andere apparaten.
Een grote boiler, die niet alleen voor opslag van warm water dient maar ook voor opslag van
energie, door temperatuur van het water slim te regelen.
Een unit die de ventilatie regelt en warmte terugwint uit de lucht die naar buiten gaat.
Een huisbatterij waarin energie wordt opgeslagen.
En daarnaast een aantal regelunits die maken dat het huis ook een virtuele (energie-)
verbinding heeft met de andere huizen in de buurt.

Als alles goed gaat wordt het overschot aan energie dat het huis opwekt - en dus niet nodig
heeft - tegen de hoogste prijs verkocht 'op de markt'. Maar ook een deelauto van de buurt
dient als opslag. Dit praktijkbezoek zorgde voor veel herkenning bij de leerlingen.  "Die
leidingen maken wij ook, die verbindingen ken ik” en “dat monteren wij ook op school".

Yvonne van der Hulst vertelde ons over het ontwerp van deze huizen en de bedoeling van al
die energiezuinige bouw. Toen bleek dat de gegarandeerde €18,- vastrecht die de
huiseigenaren moeten betalen per maand zelfs voor een enkeling al te veel was.

12



Onze leerlingen blijken helemaal los van 'the grid' te willen en de grote
energiemaatschappijen niet nodig te hebben.
Dat was een kolfje naar de hand van Yvonne die stelde dat, als ze een wijk van 1000
soortgelijke woningen mocht bouwen, deze voldoende energie op zouden leveren voor nog
eens 100 andere woningen. Dat maakte wel indruk. Ik geloof dat onze leerlingen zeker wel
een baan ambiëren in de bouw van dergelijke high tech woningen. Trouwens, we kwamen een
vader van één van onze leerlingen al tegen die zijn zoon maande om wel goed op te letten.

Prachtig toch, die driehoek leerling - ouder - school. Die driehoek breiden we de komende
jaren uit naar een vierhoek. Het bedrijfsleven is de vierde partner in ons onderwijsproces als
het aan Sterk TechniekOnderwijs ligt én aan de docent PIE, Kees Laan.
Kortom, de algehele ervaring is dat dit een zeer interessante en nuttige excursie was.
Veel dank aan Van der Hulst Bouwbedrijf, speciaal Yvonne en Jolien.
Binnenkort volgen nog de 4e jaars PIE en de collega's voor een excursie naar dit
bouwproject.

Agenda

APRIL
02 Goede Vrijdag leerlingen lesvrij
05 Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
06 Leerlingen lesvrij
06 Ouderklankbordgroepen  - via Meet 19.00 - 20.00 uur (uitnodiging volgt via teamleiders)
13 Studiemiddag docenten, lessen eindigen om 11.45 uur
13 Ouderraad/deelraadsvergadering 19.30 - 21.00 uur
16 Uitreiking rapporten leerjaar 4
26 Start meivakantie t/m 7 mei
MEI
13 - 14 Hemelvaartweekend leerlingen lesvrij
17 - 21 COL gesprekken
18 Ouderraad/deelraadsvergadering 19.30 - 21.00 uur
24 Tweede Pinkersterdag
25 - 28 Meeloopdagen MBO voor lj. 4 techniek

Voor de centrale examendata verwijzen wij u naar de reeds verstuurde examenwijzer.

De volgende Fio-Actueel verschijnt rond 1 juni!
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