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Oudernieuwsbrief no. 5 

Geachte ouders/verzorgers, 

U ontvangt hierbij de eerste Fioretti Actueel van 2020. Inmiddels kunnen we terugkijken op zeer 
geslaagde open avonden, gastlessen en presentaties voor basisschoolleerlingen en hun ouders. We 
hebben ruim 1500 ouders/leerlingen ontvangen. Veel leerlingen van onze school hebben op die 
avonden ook een mooie bijdrage geleverd als rondleider of in de diverse lessen. Het is voor ons altijd 
mooi om te zien hoe goed onze leerlingen dit kunnen en doen. Natuurlijk hebben we op deze 
avonden ook al iets kunnen laten zien van onze nieuwe Techniek Hotspot die we aan het ontwikkelen 
zijn. Naast het Atrium worden maar liefst vier ruimtes/lokalen vernieuwd en ingericht voor het vak 
techniek & technologie. Er wordt hele moderne apparatuur geplaatst (o.a. 3 D printers) waarmee 
onze leerlingen, leerlingen van basisscholen en leerlingen van de mavo van het Fioretti Lisse aan de 
slag kunnen gaan. Deze nieuwe lokalen worden op woensdag 11 maart om 15.30 uur feestelijk 
geopend. We zijn ook trots dat we ons programma Mavo X-tra kunnen presenteren. We zijn een van 
de vooroplopende scholen die onze mavoleerlingen naast het reguliere theoretische programma ook 
een beroepsgerichte component kunnen aanbieden waardoor de mavoleerling ook meer praktische, 
beroepsgerichte kennis krijgt. We zien dit als een hele mooie opstap naar keuzes op het mbo. 
 
We zijn inmiddels volop bezig met de voorbereidingen op de keuzes voor leerlingen, met name in 
leerjaar 2 en 4. De ouders van leerlingen in leerjaar 2 worden uitgenodigd voor een informatieavond 
over de profielen/keuzes in leerjaar 3. Dit gebeurt op woensdag 4 maart. 
Voor de derdejaars heeft op donderdag 6 februari een grote informatie- en beroepenmarkt op onze 
school plaatsgevonden. Zij gaan zich alvast oriënteren op de keuzes die zij in leerjaar 4 mogen gaan 
maken. 
Voor de vierdejaars staan de komende maanden in het kader van stages (techniek en zorg & welzijn) 
en uiteraard de voorbereidingen op de examens op het programma. 
Al met al zijn het voor coaches, ouders en leerlingen toch wel belangrijke weken die eraan komen. 
Dit zal met u en uw kind deze week of volgende week worden besproken in de COL-gesprekken.  
 
Ik nodig u hierbij ook uit om deel te nemen aan de ouderklankbordgroepen die binnenkort plaats 
zullen vinden. U bespreekt dan met de teamleider van uw zoon of dochter de gang van zaken in het 
huis. Mocht u willen deelnemen dan kunt u contact opnemen met de teamleider van uw kind.  
Daarnaast kan onze ouderraad zeker nog uitbreiding gebruiken. Elders in de Fioretti Actueel doen 
deze ouders een beroep op u om mee te denken met de schoolleiding over onze school en ons 
onderwijs. 
  
Rest mij om u veel succes toe te wensen in de komende spannende maanden waarin veel belangrijke 
keuzes worden gemaakt voor de toekomst. 
  
Namens de schoolleiding, 
Ben Kersten, waarnemend directeur Fioretti College Hillegom 
  
  

07 februari 2020 
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Personele zaken 
 
We hebben afgelopen maand een paar belangrijke wijzigingen in de personele bezetting gehad. 
 
Schoolleiding: 
Dennis Kortekaas is benoemd als waarnemend adjunct-directeur. Ben Kersten is benoemd als 
waarnemend directeur. Dit i.v.m. langdurige ziekte van Marc van Buuren. 
 
Huis Groen: 
Bianca van Esch is inmiddels bevallen van een gezonde zoon. Haar lessen zijn overgenomen door Ivar 
Krüse. De lessen van Astrid Heemskerk worden overgenomen door Katinka Kors. Voor het vak ART is 
Marianne Constance benoemd. Zij neemt nu de lessen over van Jantine Loef i.v.m. zwangerschap. 
 
Huis Goud: 
Monique van Dooren is een aantal lessen Nederlands gaan geven in het HOZO-traject.  
Haar lessen Nederlands zijn inmiddels overgenomen door Colette Lange. 
 
Huis Mavo (onderbouw/bovenbouw) 
Corrinne Beugeling is benoemd als docent wiskunde. 
 
Huis Techniek 
Jelle Settels is (ook) extra lessen wiskunde gaan geven. 
  
We slagen er tot nu toe nog steeds in (ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt) onze vacatures 
te bezetten. 
 

 

 

REGIONALE AANPAK LERARENTEKORT 

februari 2020 

 

 

Pilot 'nieuwe doelgroepen' van start 

Vanuit de Regionale aanpak lerarentekort start een kleinschalige pilot om nieuwe 

doelgroepen aan te trekken. Inmiddels is de website gelanceerd en geïnteresseerden 

kunnen zich aanmelden voor een informatieavond op woensdag 11 maart. Later zullen 

enkele oriëntatieactiviteiten volgen. 

Voor de pilot zijn we op zoek naar mensen met een achtergrond die aansluit bij vakken 

waar volgens de prognoses én volgens schoolleiders en bestuurders tekorten verwacht 

worden: taalvakken, bètavakken en het praktijkonderwijs (PIE en BWI). Geïnteresseerden 

met een andere achtergrond worden doorverwezen naar andere activiteiten in de regio en 

mogelijk op een later moment uitgenodigd om zich verder te oriënteren op werken in het 

onderwijs. 

Bezoek de website via https://www.leraarwordeninleidenduinenbollenstreek.nl/. 

 

 

https://hybridedocent.us12.list-manage.com/track/click?u=0a27588dce580b3f77e8d2dfc&id=9a86d96fed&e=c1464837bc
https://www.leraarwordeninleidenduinenbollenstreek.nl/
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Oproep van onze ouderraad 

 
 

 
Oproep van de Ouderklankbordgroep. 
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Nieuws uit het LOB-team 
 
Leerjaar 1 De eerstejaars leerlingen zijn over het algemeen goed geland. In de CCGk-les worden 
opdrachten gemaakt waar het leren kiezen centraal staat. Na de meivakantie, dat duurt nog wel 
eventjes, gaan alle leerlingen bij de uitstroomprofielen kijken en lessen volgen. 
                                                    

 Het profiel Dienstverlening en Producten 

 Het profiel Zorg en Welzijn  

 Het profiel Produceren, Installeren en Energie   

 Het profiel Bouwen, Wonen en Interieur 

 Het profiel Mobiliteit en Transport 
 

Leerjaar 2 De leerlingen volgen tot en met eind maart de lessen Praktische Profiel Oriëntatie op 
woensdag het 7de en 8ste lesuur. Dan moet de keuze gemaakt worden welk profiel in klas 3 gevolgd 
wordt. Voor uw kind is dit een belangrijke keuze. Mocht u hierover vragen hebben dan weet u 
vanzelfsprekend de weg naar de coach te vinden. 
In de Fio-Aktueel treft u ook informatie aan over On Stage, speciaal voor leerjaar 2. 
 
Leerjaar 3 Van januari tot en met maart  is voor leerjaar 3 gereserveerd om blokstage te lopen. Voor 
de MAVO-leerlingen wordt deze stage beroepsoriëntatie genoemd. De stage wordt gelopen in de 
sector van de vervolgopleiding. Voor de MAVO-leerlingen geldt dat de stage logisch bij hun 
vakkenpakket moet passen. Per saldo zou dat op hetzelfde neer moeten komen. 
Donderdag 6 februari is de Informatie- en Beroepenmarkt een groot succes geweest. De leerlingen 
hebben voorlichting gehad over hun vervolgopleiding. Een enkeling heeft al een stageplaats geregeld 
bij één van de verschillende bedrijven die aanwezig waren. Fijn dat u als ouders ook zo goed 
vertegenwoordigd was. Uw betrokkenheid is van groot belang in het keuzeproces van uw kind. 
 
Leerjaar 4 De uiterlijke inschrijvingsdatum voor het MBO van 1 april komt snel dichterbij. De laatste 
mogelijkheid voor het proefstuderen wordt door de leerlingen goed bezocht. We wensen u en uw 
kind succes met de laatste loodjes. Eerdere examenresultaten geven ook vertrouwen voor dit jaar! 
                                             
Het LOB-team 
Bernadette van den Anker … Daisy Baarda … Rik Baetings … Milou van den Berg 
vdr@fioretti.nl, Decaan 
  

mailto:vdr@fioretti.nl
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On Stage                       

Op 3 maart 2020 gaan alle leerlingen uit de tweede klas naar een feestje, een beroepenfeest. Een 
middag waarbij de leerlingen voor hun loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB) gaan kennis maken met 
echte beroepsbeoefenaren.  

Via een rode loper en een daverend applaus worden de leerlingen in de Van Zantenhal in Nieuw-
Vennep ontvangen. Daar staan ongeveer 250 mensen met allerlei verschillende beroepen. Er staan 
kapsters, politieagenten, advocaten, bakkers, winkeliers, verpleegsters, automonteurs, 
stewardessen; bedenk het en ze staan er. Op het beroepenfeest gaan de leerlingen op zoek naar een 
beroep dat hun interesse heeft. Ze introduceren zichzelf, stellen hun vragen over het beroep en als 
het klikt maken ze een match. Als de leerling een match heeft volgt er een afspraak om op 19 maart 
een kijkje te komen nemen bij, misschien wel, hun beroep in de toekomst! 

Als u ook interesse heeft in een feestje, u uw beroep graag wilt promoten en iets wilt doen voor de 
jongeren van onze school en de scholen in onze regio geef uzelf dan op via: 
www.haarlemmermeeronstage.nl of neem contact op met BTI@fioretti.nl.  

Namens het LOB-team, 

Rik Baetings 
 

 
Franse school op bezoek  
 
Op dinsdag 10 en woensdag 11 maart komen 26 leerlingen met hun begeleiders van de Academie 
Normandie uit Frankrijk onze school bezoeken. Zij zijn gemiddeld 14-15 jaar oud en krijgen veel 
praktische lessen op hun school.  
 
De leerlingen komen volgens hun directeur hier om een Europese uitwisseling te stimuleren tussen 
studenten en kennis te maken met elkaars studiewijze en elkaars cultuur. Zij zullen vier keer drie 
uren les meemaken met onze leerlingen in de vakken produceren, installatie en techniek, in bouwen, 
wonen en interieur, in koken en in lichamelijke opvoeding. Naast het volgen van de lessen bezoeken 
zij het strand en gaan zij onder andere ook naar Amsterdam. 
 
Onze docenten kijken uit naar het bezoek en de uitwisseling tussen onze leerlingen. De voertaal zal 
waar mogelijk Engels en een beetje Frans zijn. De leerlingen uit de buurt van Rouen, in Normandie, 
logeren bij de Stay Okay in Noordwijk. 
 
Toen de directeuren uit Frankrijk een kennismakingsbezoek deden op onze school, vielen ze 
achterover van de bijna 1000 fietsen in onze fietsenstalling. Op hun school kwamen 10 van de meer 
dan 1000 leerlingen op de fiets. De rest met eigen busjes van de school. 
 
We maken er een paar mooie dagen van voor deze leerlingen. 
 
Harold van de Crommert, teamleider. 
 

  

http://www.haarlemmermeeronstage.nl/
mailto:BTI@fioretti.nl


6 

 

FIO’s GOT TALENT 2020 
 
Afgelopen week waren de audities voor FIO’s GOT TALENT 2020. 
Veel leerlingen deden auditie voor zang en dans waardoor het voor de jury erg moeilijk werd te 
bepalen wie er door konden naar de finale van FIO’s GOT TALENT. 
Alle leerlingen hebben erg hun best gedaan, er stonden hele mooie dansen op het podium en in de 
zangcompetitie was er goed nagedacht over de liedjes.  
Het is elk jaar weer genieten van leerlingen die auditie doen en we zijn dan ook supertrots, ook op 
degenen die dit jaar de show helaas niet hebben gehaald. 
 
Donderdag 19 maart is de Try Out van de show. 
Vrijdag 20 maart gaat het dan echt gebeuren. 
 
De volgende leerlingen staan in de finale van FIO’s GOT TALENT 2020. 

 
 Zang: Julia - Lotte & Jan - Jaimy - Maeve - Tessa - Bastiaan - Zoë & Dayenne. 
 
Dans: Noa & Fiene - Eva - Samantha - Arthur, Niels & Tycho - Yvanka, Sarah, 
Norah & Milou - Sara & Rianne - Julia & Sude - Tesfanesh - Francoise & Eefje. 

 
De dansklas zal de show openen en de 
leerlingen van kunstvakken 2 dansexamen 
zullen ook een dans laten zien. 
 
De kaartverkoop voor de show start op 
donderdag 12 maart in de kleine pauzes in 
het atrium. Kaartjes kunnen ook 
gereserveerd worden via RSN@fioretti.nl 
 
Wij hebben er in ieder geval weer heel veel 
zin in! 
 
De organisatie van FIO’s GOT TALENT: 
 
Iris Roosen, Shakela Beijlevelt, Astrid Hogervorst, José Fischer en Jeroen Schaap.  
 

 
Mooie Winterfair opbrengst voor de Zonnebloem 
  
De goed bezochte derde Winterfair van het Fioretticollege Hillegom heeft een opbrengst van maar 
liefst € 1100,-- opgeleverd. De door de leerlingen gemaakte producten en de door de Hillegomse 
middenstanders beschikbaar gestelde artikelen werden grif verkocht en (via een tombola) verloot.  
 
De dames Ria v.d. Post en Hanneke Meijers van de Zonnebloem Hillegom-Beinsdorp hebben de 
cheque in ontvangst genomen van de leerlingen van de brugklas. 
Daarop staat het bedrag dat Fioretti Hillegom aan deze instelling voor het welzijn van oudere mensen 
kon schenken. Alles passende in het thema: “Jong helpt Oud”. 
 
Hans van den Berg en Teun Baldee 
  

mailto:RSN@fioretti.nl
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Onderstaande middenstanders hebben dit mede mogelijk gemaakt: 
 

 

 

 

Coaching-info voor 100 ouders groep 8 leerlingen                           
 
Op 28 januari bezochten 100 groep 8 leerlingen van de basisscholen uit de regio gastlessen op onze 
school. Terwijl zij uiteenlopende lessen volgden, waren hun ouders op bezoek bij verschillende 
presentaties. Een van die presentaties ging over coaching en maatwerk voor onze onderbouw. 
 
Bij coaching maakten zij kennis met individuele coaching en groepscoaching (klassen coaching). Eens 
in de drie weken een gesprek met de leerling, drie keer per jaar met leerling, ouders en coach. Alles 
om de zelfwerkzaamheid van de leerling te bevorderen. Bij groepscoaching spreekt de klas eens per 
week over alles wat er speelt, over loopbaanbegeleiding of over hoe je luistert, samenwerkt 
enzovoort. 
 
Bij maatwerk spraken we over de plusuren, differentiatie in de klas, vak op een hoger niveau en de 
groene, gouden blokken en de blauwe dag. 
 
De ouders gaven na diverse vragen positieve feedback op wat onze school doet op het gebied van 
coaching en maatwerk. 
 
Harold van de Crommert, teamleider 
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Stand van zaken Hotspot Techniek & Technologie 
 
Als u onlangs bij ons op school bent geweest dan is het u wellicht opgevallen dat er verschillende 
lokalen in verbouwing zijn. Ik doel hier op de lokalen Techniek & Technologie. Deze lokalen bevinden 
zich op de eerste verdieping terwijl het lokaal Technologie zelfs 'inkijk' heeft vanuit de pauzeruimte 
van de leerlingen, het Atrium. Het Fioretti College vindt het belangrijk dat leerlingen goed en modern 
onderwijs krijgen en investeert daarom in moderne en nette lokalen.  
Een aantal lokalen is inmiddels weer in gebruik genomen. We zijn in afwachting van de nieuwe 
meubels en het laatste restje van de verbouwing, maar dat is de moeite waard. Na de 
voorjaarsvakantie kunnen we weer boren, vijlen, zagen, schroeven, timmeren, lasersnijden, 
snijplotten en 3D printen in de nieuwe lokalen. Mocht u binnenkort op school zijn, kom dan gerust 
eens langs om het zelf te zien. 
 
Bruno Mol 
 

 
 
Excursie Den Haag                                                  

Op 21 en 22 januari mochten de derde klas leerlingen maatschappijleer meekijken in het hart van 
onze politiek: De Tweede Kamer, de plek waar de wetten worden bedacht, besproken en gemaakt.  
 
Een dag vol activiteiten over onze democratie, politiek links-midden-rechts, de rol van de koning en 
uiteraard een bezoek aan de plenaire zaal van de Tweede Kamer.  

Een speurtocht over het Binnenhof, high-five’s aan de marechaussee, praten met de Tweede 
Kamerleden van Denk, zwaaien naar Baudet tijdens het vragenuurtje en in de pauze jezelf vol gooien 
met fastfood. Nog even langs die ene winkel, het Democratielab in en daarna door met het naspelen 
van een debat over vuurwerk. Eindigen met een politieke bingo en naar huis met een prijs. 

In zo’n dag zie je leerlingen groeien. Je ziet kanten die je nog niet eerder had gezien en de kennis en 
interesse in de politiek die is bij velen gegroeid. Handig, want in de praktische opdracht die eraan 
komt zullen de leerlingen zich gaan verdiepen in datgene waar wij allemaal mee te maken hebben: 
de politiek.  

Namens de vakgroep Maatschappijleer, 

Rik Baetings 
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Film: Routeplanner dyslexie in het voortgezet onderwijs. 
 
In het najaar van 2019 is er bij ons op school een film gemaakt met als onderwerp: Praktijkroute 
dyslexie voor voortgezet onderwijs. Deze film is gemaakt voor de website ‘Dyslexie Centraal’ van het 
Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Het Stimuleringsprogramma stelt scholen in staat om 
systematisch en duurzaam te werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier 
aanpakken van lees- en spellingsproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid. Het accent ligt daarbij 
zowel op praktijk als op bestuur en beleid. 

Het script is bedacht en geschreven door Petra Beuk onze dyslexiecoördinator. Het doel van de film is 
ouders een goed beeld geven van wat een leerling nodig heeft bij de start op het voortgezet 
onderwijs. Daarbij kwamen alle facetten aanbod. De film is geproduceerd door Guus Heemskerk, een 
oud leerling van onze school. In de film hebben docenten, ouders, leerlingen, coördinatoren en een 
lid van de schoolleiding meegespeeld.  

Op donderdag 16 januari was er een première voor de ouders, leerlingen en collega’s die hebben 
meegespeeld in de film. Er is ook een foto compilage gemaakt van de opnamedag. Tamara Vreeken 
van de HOI foundation gaf een energieke presentatie over de STER krachten van iemand met 
dyslexie. Na het tonen van de film hadden de leerlingen de gelegenheid om alle takes waarin ze 
hadden deelgenomen terug te kijken. Al met al een geslaagde avond. De dag erop is de film 
daadwerkelijk landelijk online gegaan op de website. Dit alles is een prachtige reclame voor onze 
school waar we dan ook vreselijk trots op zijn.  

https://dyslexiecentraal.nl/doen/praktijkroute/praktijkroute-voortgezet-onderwijs/film-
routeplanner-voortgezet-onderwijs 

 

 

 
 

 
  

https://dyslexiecentraal.nl/doen/praktijkroute/praktijkroute-voortgezet-onderwijs/film-routeplanner-voortgezet-onderwijs
https://dyslexiecentraal.nl/doen/praktijkroute/praktijkroute-voortgezet-onderwijs/film-routeplanner-voortgezet-onderwijs
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Monday dance match 
 
Afgelopen maandag 03 februari was er de Monday Dance Match, georganiseerd door het Nova 
College dans. Met 26 leerlingen van kunstvakken 2 (dans examenvak) en leerjaar 2, 3 en 4 dansklas 
vertrokken we rond 17:00 uur met de bus naar Haarlem. 
 
De gezellige buschauffeur gaf de leiding over de muziek aan Arthur en Niels waardoor de busreis zelf 
al één groot dansfeestje werd.  
Aangekomen op het Nova College werden we opgewacht door Charlotte en Kwint, 2 oud leerlingen 
van de dansklas. Na een kleine snack en een drankje begon het dansfeestje.  
In drie groepen werd kennis gemaakt met de dansstijlen; urban-modern, 
afro en hiphop. Deze werden gegeven door docenten van het Nova 
College. In 20 minuten kregen de leerlingen een choreografie binnen één 
van deze dansstijlen aangeleerd. Sommige stijlen passen beter bij de ene 
persoon dan bij de andere persoon. Daarom werd na het kennismaken 
met de verschillende dansstijlen een keuze gegeven, het ging tenslotte 
om een Dance Match. Een hele grote groep leerlingen vertrok richting de 
workshop hiphop, maar ook leuk om te zien dat een grote groep koos 
voor een totaal andere stijl.  
 
De choreografieën werden afgemaakt en na 30 minuten kwam iedereen bij elkaar in de grote zaal 
om te laten zien wat zij hadden gemaakt.  
Best spannend, want ineens moest er “opgetreden” worden voor ongeveer 60 mensen. Iedereen was 
heel enthousiast en het was mooi om te zien hoe leuk de leerlingen het vonden. Om 21:00 uur was 
het snel omkleden en terug de bus in richting school. Je weet dat een avond goed geslaagd is 
wanneer iedereen in de bus terug een heel stuk rustiger is dan op de heenreis!  
Wij hebben ervan genoten, en de leerlingen kwamen vandaag (een dagje later) allemaal heel 
enthousiast terug op school.  
 
Volgend jaar gaan we zeker weer!  
 
Iris Roosen en Shakela Beijlevelt, docenten dans 
 

 
Op stap naar het verzetsmuseum! 
 
Afgelopen periode zijn we met de leerlingen van klas 3 Mavo geschiedenis bezig geweest met het 
onderwerp Wereldoorlogen. Om het onderwerp nog zichtbaarder te maken voor leerlingen  gaan we 
met de “geschiedenisgroep” op dinsdag 18 februari naar het verzetsmuseum in Amsterdam. De 
leerlingen krijgen hier een rondleiding door het museum en aansluitend een rondleiding door de 
Joodse wijk. Wij hebben er als geschiedenisdocenten veel zin in, we hopen dat het ook voor de 
leerlingen een leuke ervaring wordt! 
 
Iris Roosen, Rachelle Kouwenberg en Ivar Krüse, docenten geschiedenis 
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Agenda 
 
Februari 
 
11 Studiedag, leerlingen zijn vrij 
 Ouderklankbordgroepen in de huizen: aanvangstijden wijken per huis af 

12 theatervoorstelling in het Forum van Johan Cahuzak voor de 3e klassen 

13 theatervoorstelling in het Forum van Johan Cahuzak voor de 3e klassen 

18 3 Mavo/Havo/Gemengde leerweg naar Verzetsmuseum in Amsterdam 

 Ouderraadvergadering 19.30 uur 

24 tot en met 28 februari voorjaarsvakantie 

 

Maart 

 

03 On Stage Beroepenfeest in de Van Zantenhal (Nieuw-Vennep) 

04 Informatieavond ouders leerjaar 2 ivm profielkeuze 

11 Opening hotspot Techniek & Technologie 

18 t/m 25 toetsweek lj. 3 mavo 

18  t/m 25 SE-week lj. 4 mavo  

19 Dag van Jouw Talent voor leerjaar 1 

 On Stage doe dag voor leerjaar 2 

24 Art-dag voor leerlingen onderbouw 

31 Schoolfotograaf examenleerlingen 

  

April 

 

03 Uitzwaaidag leerlingen leerjaar 4 Techniek 

07 Ouderklankbordgroep in de huizen: aanvangstijden wijken per huis af 

10 Rapport mee leerjaar 4 

13 2e paasdag 

17 Uitzwaaidag leerlingen leerjaar 4 Mavo, D&P en Z&W 

 

 

 

De volgende Fio-Actueel verschijnt weer op vrijdag 17 april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


