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Voorwoord 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u onze tweede Fio-Actueel. Dit is het nieuwsbulletin voor ouders/verzorgers  
van onze leerlingen. Deze Fio-Actueel verschijnt 6x per jaar met schoolbrede informatie en 
wetenswaardigheden.  
 
U heeft afgelopen weken van ons bijna wekelijks een mail ontvangen met informatie over met 
name het coronavirus. In deze Fio-Actueel staat meer algemene informatie over onze 
school.Toch moet ik u met nadruk wijzen op onderstaand bericht inzake de verplichting tot het 
dragen van mondkapjes. We hebben ontzettend ons best gedaan om afgelopen half jaar, als dat 
nodig was, de lessen via Google Meet aan te bieden. We merken dat het voor ons, docenten, 
maar ook voor de leerlingen ontzettend fijn is om de lessen weer met klasgenoten op school te 
kunnen volgen. Glashelder is dat de besmettingen in hoog tempo oplopen en wij ons daar 
zorgen over maken. Leerlingen zitten in een levensfase waarin sociale contacten juist nu zo 
belangrijk zijn. Vooral daarom streven we naar het zo lang mogelijk openhouden van de 
school. We steunen in het belang van eenieders veiligheid en gezondheid het beleid om 
verplicht mondkapjes te dragen. Dit geldt voor leerlingen en medewerkers van onze school. 
We rekenen graag op uw begrip en steun.  
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de schoolleiding, 
 
Ben Kersten, directeur  
 

Personele zaken 
 

Ook bij ons is het percentage ziekteverzuim hoger dan normaal. We doen een groot beroep  
op onze collega's om extra lessen van elkaar over te nemen. Dat heeft wel grenzen. We hebben 
hiervoor ook extra personeel ingehuurd. Indien het echt niet anders kan zijn we genoodzaakt om 
leerlingen eerder naar huis te sturen of later te laten beginnen. 
 
Wij willen u laten weten dat wij in periode 1 van het schooljaar een drietal personele mutaties 
hebben. Mevrouw Renate Kras heeft om privéredenen ontslag genomen. Zij geeft het vak 
Nederlands en NT2 in een aantal onderbouwklassen. Gelukkig hebben we inmiddels een 
opvolgster kunnen benoemen: mevrouw Anita Willemse gaat de lessen overnemen. Zij moet 
met een opzegtermijn overstappen uit een andere baan. De lessen zullen tot 1 december  
zoveel mogelijk worden overgenomen en ingevuld door collega's. 
 
Helaas is onze teamleider van Zorg & Welzijn (en HOZO-traject) mevrouw Henny Hoekstra voor 
langere tijd (i.v.m. ziekte) niet in staat om te werken. Haar taken worden voorlopig overgenomen 
door de heer Rik Baetings (teamcoördinator) en de heer Dennis Kortekaas, adjunct-directeur.  
 
We nemen ook afscheid van mevrouw Yasmin Snijders. Zij heeft vanaf de zomervakantie de 
lessen LO gegeven. Na de herfstvakantie komt mevrouw Joyce Woudhuizen weer terug in huis 
blauw. Zij had zwangerschapsverlof en gaat de lessen LO en de taak als gedragsspecialist in 
huis blauw weer invullen.  
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Mondkapjes 
 

Op maandag 5 oktober jl. hebben wij het dringende advies van de overheid en de VO-Raad 
overgenomen om in school mondkapjes te dragen. Gaandeweg die week merkten wij dat steeds 
minder leerlingen hieraan gehoor gaven.  
Uit gesprekken met leerlingen bleek dat dit vooral te maken had met groepsdynamiek en niet 
zozeer dat de leerlingen principieel tegen het dragen van een mondkapje waren. Een advies is 
daarom voor onze leerlingen moeilijk uitvoerbaar. We hebben afgelopen dinsdag een duidelijk 
bericht gekregen: met ingang van maandag 26 oktober geldt een mondkapjesplicht voor 
personeel en leerlingen. We hebben dit in overleg gedaan met omliggende scholen, 
scholen binnen onze stichting en de deelraad van onze school.  
 
Het volgende is daarbij van belang voor leerlingen, personeel en bezoekers: 
● iedereen neemt met ingang van maandag 26 oktober zelf een mondkapje mee; 
● voorbij de schuifdeuren (bij binnenkomst) wordt een mondkapje gedragen; 
● je draagt het mondkapje als je loopt in de hele school;  
● voor de leerling die het mondkapje is vergeten, is er op maandag 26 en  

  dinsdag 27 oktober eenmalig eentje gratis beschikbaar; 
● vanaf maandag 26 oktober zijn er ook mondkapjes te koop bij de gezonde kantine,  

  de kosten zijn 0,20 eurocent en dit kan alleen per PIN worden voldaan; 
● in de pauzes kan ook gebruik worden gemaakt van de tent op het plein;  

  daar hoeft geen mondkapje te worden gedragen; 
● in leslokalen hoeft een leerling geen mondkapje te dragen; tijdens een aantal  

  (praktische) lessen weer wel. Dit wordt door de vakdocent met leerlingen besproken. 
 

Ouderbijdrage 
 

Wij hebben inmiddels twee facturen verstuurd. Een aantal ouders heeft hierover vragen gesteld. 
Op onze site: www.fioretti.nl (bij onderdeel Ouders) staat een (duidelijke) specificatie over de 
bedragen. Deze verschillen per leerjaar. U kunt hier lezen waar deze bedragen aan worden 
besteed.  

 
De ouderbijdrage en levering van producten/diensten wordt elk jaar in 
mei/juni met de ouderraad (vertegenwoordiging van ouders) besproken en 
vastgesteld.  

 
Er zijn twee facturen: 
 
1. vrijwillige ouderbijdrage: we vragen een bijdrage voor activiteiten en zaken die wij als 
    school NIET bekostigd krijgen vanuit het ministerie. Het betreft veelal de zaken die school 
    leuker maken (denk hierbij aan excursies). Deze bijdrage is vrijwillig maar....zonder  
    bekostiging geen activiteit. We hopen dat u deze bijdrage wilt betalen zodat we deze 
    activiteiten ook uit kunnen voeren. 
 
2. Levering van diensten/producten: we vragen hier een vergoeding voor zaken  
    (ook per leerjaar verschillend) die noodzakelijk zijn voor het onderwijs op onze school  
    (bijv. de aanschaf van beschermende kleding/materialen is via school goedkoper dan zelf 
    kopen). Deze factuur heeft een verplichtend karakter.  
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Er wordt vaker de vraag gesteld wat we met het geld doen als activiteiten niet door kunnen gaan. 
We zullen de uitgaven nauwgezet volgen. Als een gebeurtenis (bijv. de kerstviering) niet door 
kan gaan dan verhogen we het budget voor de activiteit met de coach die in de laatste week 
van het schooljaar plaatsvindt.  
Die activiteit is een leuk uitje met de leerlingen. Dit budget wordt hiervoor opgehoogd zodat de 
leerlingen een uitgebreidere, grotere, leukere activiteit krijgen aangeboden. Indien het 
allemaal onmogelijk blijkt te zijn dan maken we de balans op en gaan we tot een eventuele 
terugbetaling over. U ontvangt daar dan later dit jaar bericht over.  
 
U kunt gebruik maken van betaling in termijnen. U kunt daarvoor een voorstel sturen naar 
ker@fioretti.nl (Ben Kersten, directeur). U ontvangt geen factuur meer, maar u betaalt in de 
afgesproken termijnen de factuur of facturen. 
 
In bijzondere omstandigheden kunt u kwijtschelding aanvragen. Hiervoor en voor verdere vragen 
(bij voorkeur via de mail) kunt u contact met ons opnemen (ker@fioretti.nl). 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
 

Ouderklankbordgroepen/Ouderraad 

                                                      
We mogen constateren dat de oproep tot deelname aan de ouderraad succesvol is geweest. 
We hebben nu een ouderraad die bestaat uit 12 leden met een vertegenwoordiging van bijna alle 
huizen. Inmiddels heeft de eerste vergadering plaats gevonden en is er vooral gesproken over de 
start van het schooljaar. Het was een fijn overleg met betrokken ouders. 
 
Op dinsdag 10 november vindt de eerste klankbordgroep ouders - teamleiders plaats. U kunt 
zich hiervoor nog uiterlijk 1 november aanmelden door een mailtje te sturen naar cra@fioretti.nl. 
U ontvangt via de teamleider van het huis van uw zoon/dochter dan een uitnodiging om deel te 
nemen aan dit gesprek. Ook deze gesprekken vinden plaats via de Meet. We hopen nog enkele 
aanmeldingen te mogen ontvangen. Het is een goede plek om uw mening over het reilen en 
zeilen van de school te bespreken met de schoolleiding.  
 

COL-gesprekken (coach-ouder-leerling gesprek) 
 

Vanaf maandag 26 oktober tot en met vrijdag 6 november worden de Coach - Ouder - 
Leerling -gesprekken met u en uw kind ingeroosterd door de coach van uw zoon/dochter.  
Deze gesprekken worden via Google Meet gehouden i.v.m. corona-beperkingen. U ontvangt  
via de coach een uitnodiging en een link met tijdstip waarop u in kunt loggen en deelnemen. 
We rekenen erop dat u, uw kind en onze coach deelneemt aan dit belangrijke gesprek. 
Tijdens dit gesprek vertelt uw zoon/dochter hoe het met hem/haar gaat. Doel van het gesprek is 
ook om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen.  
Dank voor uw medewerking. 
 

Gebruik fietsenstalling bij de sporthal 
 
Op dringend verzoek van omwonenden (belemmering van het gebruik van het voetpad) en ook 
in het kader van veiligheid mogen leerlingen de fietsen niet meer bij de sporthal plaatsen. De 
fietsen moeten op ons terrein in de fietsenstalling worden geplaatst.  
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Rondhangen in het centrum/parkeergarage 
 
Een aantal leerlingen van onze school veroorzaakt (voor en na schooltijd) overlast in het 
winkelcentrum (Henri Dunantplein). Inmiddels is de politie door omwonenden ingeschakeld. 
Wij willen u, ouders/verzorgers, verzoeken om dit met uw zoon/dochter te bespreken en aan te 
geven dat dit geen hangplek mag zijn. De politie en BOA's zullen vanaf nu vaker surveilleren. 
Het zal niet blijven bij aanspreken maar ook worden er boetes uitgedeeld als rommel wordt 
achtergelaten of overlast wordt veroorzaakt. Graag hierbij ook uw medewerking! 
 

Toetsen inhalen 

 
Leerlingen die toetsen voor een vak missen, gaan zelf binnen 10 
schooldagen naar hun vakdocent om de toets in te halen. De schoolleiding 
kijkt hoe in SOM beter te zien is dat een leerling een toets heeft gemist. In het 
nieuwe schooljaar wordt het beleid aangescherpt. Vraag uw kind om zelf 
actie te ondernemen bij het missen van toetsen. 
 

Presentatie ‘Messen’ 
 

In Huis Groen gaf wijkagent Sven een presentatie getiteld ‘Messen’. Hij vertelde over de 
gevaren, de gevolgen en hoe je zou moeten handelen als iemand zag dat er een mes op school 
was bij een leerling. De wijkagent had verzocht om de presentatie vanwege het actuele thema en 
vanwege een studie die hij volgt. De leerlingen deden goed mee en stelden messcherpe 
vragen. Daarom wordt nog gekeken of de wijkagent de presentatie ook in Huis Goud en Blauw 
kan geven. 
 

 
 

 
Ouderraad en COL gesprekken 
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LOB/Decanaat 
 

De WEBSITE ……under  construction ….. 
Op onze website https://www.fioretti.nl/hil/  onder het tabblad ONZE 
SCHOOL vindt u het onderdeel LOB/decanaat. Op dit moment worden de 
pagina’s over het MBO gevuld. U vindt hier informatie over de OPEN DAGEN 
van het MBO. Ook vindt u hier de informatie over het verplichte 
PROEFSTUDEREN op het NOVA College voor de leerlingen van leerjaar 4. Bovendien staan 
de websites van de MBO’s uit de regio overzichtelijk op één pagina. Hier kunt u op een druilerige 
herfstmiddag, samen met uw zoon of dochter, naar hartelust op zoek naar een passende 
opleiding! 
 
In de komende periode zullen ook de pagina’s over het LOB van de verschillende leerjaren 
gevuld worden. 

LOB leerjaar 2  
De organisatie van ON STAGE heeft laten weten dat het hele project wordt afgeblazen. Binnen 
de LOB-groep worden lessen ontwikkeld die (een deel) van de doelstellingen van ON STAGE 
zullen ondervangen. Hierbij zal het Economic Board Duin- en Bollenstreek zeker een rol spelen. 
 
LOB leerjaar 3 BEDRIJFSBEZOEK 
In samenwerking met het Economic Board Duin- en Bollenstreek worden bedrijfsbezoeken 
gepland voor 3de jaars  basis-leerlingen uit het huis O&ICT. De leerlingen gaan in groepjes van 
4 à 5 personen op bedrijfsbezoek en krijgen voorlichting over de sector. Dit kan elke sector 
zijn zoals bijvoorbeeld: ICT, techniek, zorg en welzijn, ondernemen of beveiliging. Tijdens het 
bedrijfsbezoek wordt er voorlichting gegeven door personeelsleden over hun werk in functies 
die voor de leerlingen de toekomst zijn. Ook andere afdelingen binnen de school worden 
meegenomen in de samenwerking met  Economic Board Duin- en Bollenstreek. Het aanbod 
is divers en echt MAATwerk.  
 
LOB leerjaar 4 PROEFSTUDEREN 
ALLE leerlingen van leerjaar 4 gaan PROEFSTUDEREN op het NOVA COLLEGE.  
Proefstuderen op het NOVA College is het MBO inhoudelijk ervaren en een beeld vormen 
welke opleiding goed bij je past.Je krijgt ook een realistische indruk van het niveau van het 
MBO. Het proefstuderen is direct na de herfstvakantie op 5 donderdagmiddagen. Elke leerling 
gaat één keer proefstuderen. De leerlingen hebben tot en met het 6e uur les op school en gaan 
dan, op eigen gelegenheid, naar één van de vestigingen van het NOVA College. Deelname aan 
het proefstuderen is verplicht! 
 
Voor vragen over LOB en het vervolgonderwijs kunt u 
terecht bij de coach van uw kind. De coach heeft contact met 
de decaan.  
 
Namens het LOB-team 
Daisy Baarda - Milou van den Berg - Rik Baetings - 
Bernadette van den Anker, decaan 
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MBO niveau 2 op het Fioretti College Hillegom 
 

Het Fioretti College is voornemens komend schooljaar 
te starten met een interne MBO niveau 2 opleiding. 
We doen dit in samenwerking met het NOVA College. 
Docenten van het Fioretti College en het NOVA 
College zullen gezamenlijk het onderwijs verzorgen.  
We hebben gekozen voor de opleiding  
‘Medewerker facilitaire dienstverlening'. Deze 
doorlopende leerlijn 'VMBO/Basis - MBO-niveau 2' 
maakt het mogelijk om in slechts ėėn schooljaar het 
MBO niveau 2 diploma te behalen. Dit met 
doorstroommogelijkheden naar alle richtingen van 
het MBO niveau 3 of naar een start op de 
arbeidsmarkt.  
  
De basis-leerlingen vanuit alle profielen (BWI/D&P/M&T/PIE/Z&W) kunnen instromen.  
Ook de leerlingen van onze interne Entree opleiding, beter bekend onder de naam 
”HOZO-project” kunnen instromen. We kunnen deze opleiding aanbieden met de duur van 
slechts ėėn schooljaar doordat we na de meivakantie beginnen met de voorbereidingen van  
het stage(BPV)-onderdeel van de opleiding. 
 
In de opleiding zitten de leerlingen 3 dagen per week op school (in het B-gebouw) en lopen zij  
2 dagen stage. In het tweede deel van het schooljaar zullen de leerlingen ook een dag in de 
week lessen volgen op het NOVA College. Dit voor een betere doorstroom. 
 
Op de eerste ouderavond hebben we ouders voor het eerst over onze plannen geïnformeerd.  
Na de herfstvakantie gaan we de basis-leerlingen in leerjaar 4 verder informeren en 
enthousiasmeren. Er komt vervolgens een voorinschrijving. Het doel is een start per  
schooljaar 2020-2021 met een groep van 15 tot 20 leerlingen. Toelating gaat op basis  
volgorde van inschrijving. Ons advies: wacht niet te lang en meld je aan voor  
15 december bij je teamleider. Dan is een plek gegarandeerd. Nadere informatie volgt! 
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Absentieregistratie 
 
Op dit moment zijn er meer leerlingen thuis dan gebruikelijk. Als u uw zoon/dochter ziek of 
afwezig meldt omdat een gezinslid positief getest is, stellen wij u de vraag of uw zoon/dochter in 
staat is om online lessen te volgen. Indien er aangegeven wordt dat de lessen online gevolgd 
kunnen worden, registreert de administratie e.e.a. in de elektronische leeromgeving (SOM). 
Voor uw zoon/dochter houdt dit in dat hij/zij het rooster volgt zoals aangegeven in SOM. Het 
huiswerk van de vakken is te vinden in SOM. De link om de lessen online te kunnen volgen via 
MEET is te vinden in Google Class Room. 

 
Als uw zoon/dochter afwezig wordt gemeld tijdens een online les wordt deze afwezigheid 
geregistreerd als afwezig zonder geldige reden. Wij willen u vragen om, indien er een reden is 
dat uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn bij de online lessen, dit telefonisch door te geven 
aan onze administratie (0252 - 46 19 00). De administratie registreert de reden van 
afwezigheid in SOM, de docent kan vervolgens via SOM zien dat de reden van afwezigheid 
bekend is. 
 
Als uw zoon/dochter weer de lessen op school gaat volgen, willen wij u vragen om uw 
zoon/dochter weer aanwezig c.q. beter te melden. Dit kan telefonisch bij onze administratie 
(0252 - 46 19 00) of uw zoon/dochter meldt zich vóór het 1e lesuur bij de receptie 
aanwezig/beter met een briefje voorzien van uw handtekening met daarop vermeld de dagen 
van afwezigheid. 
 

Fioretti Hillegom werkt mee aan het project “Giant Bulbs” 
 
De vakgroep Produceren Installeren en 
Energie (PIE)  van het Fioretticollege Hillegom 
werkt met de derdeklassers van klas 3b2 mee 
aan het interessante project “Giant Bulbs” 
(reusachtige bollen).  

Kunstobjecten van gevarieerd beschilderde 
polyester bloembollen (bijna twee meter hoog, 
met een omtrek van zes meter) komen op maar 
liefst tachtig opvallende plekken in de 
Bollenstreek tussen Haarlem en Leiden te staan.  

De leerlingen van de derde klas gaan de 
informatiebordjes bij de Giant Bulbs ontwerpen 
en produceren. Ter introductie van het project 
hebben de leerlingen de Art Galerie van het 
museum “De Zwarte Tulp” in Lisse bezocht. Het 
was een inspirerende leerzame belevenis, als 
startpunt van wederom een goede educatieve 

samenwerking tussen gemeente(s), 
bedrijfsleven en Fioretti Hillegom.  
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Wedstrijd mooiste mondkapje 
 
Het dragen van mondkapjes binnen de school wordt na de herfstvakantie actief gestimuleerd 
zoals u eerder heeft kunnen lezen in deze Fio-Actueel. Om dit te ondersteunen heeft de 
leerlingenraad een mondkapjes-wedstrijd bedacht, wie heeft de leukste, mooiste creatiefste? 

Onderstaand de poster die verspreid in de school is opgehangen. Wij hopen dat u als ouders  
dit initiatief ook wilt ondersteunen door dit thuis te bespreken en te stimuleren. 
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Agenda 
 

 
Oktober 
19 ™ 23 Herfstvakantie 
26 Start COL gesprekken 
29 Meeloopdag MBO-ROC  en NOVA college voor leerjaar 4 
 
November 
05 Meeloopdag MBO-ROC en NOVA college voor leerjaar 4 
10 Vergadering ouderklankbordgroepen  
12 Meeloopdag MBO-ROC en NOVA college voor leerjaar 4  
13 Maatschappijkunde voorlichting criminaliteit voor leerjaar 4 
16 Deelraadvergadering in combinatie met ouderraad 
17 bliksemstage voor leerlingen leerjaar 1 (onder voorbehoud) 
19 Meeloopdag MBO-ROC en NOVA college voor leerjaar 4 
23 Profielkeuzeavond ouders leerjaar 2 (organisatievorm / uitnodiging volgt) 
25 Meidenmiddag Techniek (onder voorbehoud) 
26 t/m 2 december toetsweek leerjaar 4  
 
December 
04 Uitreiking rapporten leerjaar 1 t/m 3 
04 Sinterklaasactiviteit 
08 Leerlingendag voor leerlingen uit groep 8 (via inschrijving) 
09 Ondernemersontbijt (onder voorbehoud) 
17 Kerstactiviteit leerlingen (onder voorbehoud) 
18 Kerstactiviteit leerlingen (onder voorbehoud) 
18 Uitreiking rapporten leerjaar 4 
21 december t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie 
 
 

De volgende Fio-Actueel volgt op 4 december! 
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