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Voorwoord 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Zoals u, als ouder, ongetwijfeld weet en merkt, maken onze leerlingen/uw kinder(en) een andere 
ontwikkeling door dan gedurende een doorsnee schoolloopbaan. Onze school is binnen 1 jaar 
minimaal twee keer voor een grote groep leerlingen gesloten geweest. Het onderwijs is 
grotendeels op afstand doorgegegaan. Deze periodes hebben wel hun invloed gehad op hoe 
kinderen zich hebben ontwikkeld.  
 
Naar mijn mening moeten we niet meegaan in de opmerkingen dat deze generatie leerlingen 
collectief grote achterstanden hebben opgelopen waar ze hun hele leven last van zouden 
hebben. Er wordt zelfs gesproken over een “verloren generatie”. We doen daarmee onze 
leerlingen, alle personeelsleden en u, ouders, ernstig tekort.  
 
Achterstanden zijn relatief. Het gaat om achterstanden waar de kinderen in een normale situatie 
hadden moeten zijn met de leerstof. De huidige situatie is echter niet normaal en dat kunnen we 
onze kinderen/onze leerlingen niet aanrekenen. Hoe goed wij het onderwijs online ook 
verzorgen; het kan zich nooit meten met fysiek onderwijs: 5 dagen per week op school. Ik vind 
dat het benadrukken van achterstanden geen recht doet aan onze leerlingen, de inspanningen 
van het onderwijspersoneel en van onze ouders (voor het goed laten verlopen van het 
afstandsonderwijs).  
 
Ik vertrouw erop dat jongeren veerkrachtig zijn. Bij terugkomst op school speelt het 
welbevinden van onze leerlingen een grote rol voor het schoolse leren. Daar ligt ook een 
belangrijke prioriteit voor ons. We zullen onder onze leerlingen ook een korte enquête afnemen 
hoe het met hun welbevinden is gesteld. N.a.v. de resultaten kijken we goed wat er extra nodig 
is voor onze leerlingen als zij weer op school terug komen. We willen kijken naar wat de 
leerlingen nu nodig hebben om de volgende stappen in hun ontwikkeling te zetten. Daarbij zullen 
we ook gebruik maken van toetsen om de ontwikkeling van de leerling in beeld te brengen. 
Niet alle leerlingen hebben in gelijke mate geprofiteerd van het afstandsonderwijs; verschillen 
zijn wellicht groter geworden. We zetten dit schooljaar en ook volgend schooljaar daar extra 
(personeel) op in. 
 
Stop met het benadrukken van de achterstanden is mijn boodschap. Stop met het 
stigmatiseren van deze generatie jeugd! Geef elkaar (school, ouders en leerlingen) de ruimte en 
het vertrouwen dat het goed komt. 
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VO-scholen weer open op 1 maart (?) 
Afgelopen dinsdag kregen we te horen dat de VO scholen per 1 maart weer open zouden 
kunnen gaan. Daar is ook uitdrukkelijk bij gezegd op 1.5 meter. Deze combinatie is echter 
onmogelijk met een bezetting van bijna 1000 mensen in onze school. We kunnen in lessen en 
pauzes geen 1.5 meter handhaven of garanderen. Dat geldt overigens voor elke VO school. Op 
dit moment zijn we volop bezig met ons scenario voor na 1 maart. Vorig jaar maart hebben we 
met halve klassen gewerkt waarbij we klassen in een ochtend -en middaggroep hebben 
verdeeld. Dit is toen vrij goed gegaan. Dit scenario zijn we nu aan het onderzoeken.  
 
We zullen u voor de voorjaarsvakantie te informeren hoe we invulling gaan geven aan het 
weer volledig open gaan van het onderwijs.  

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de schoolleiding, 
 
Ben Kersten, directeur 
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Personele zaken 
 
Op dit moment kunnen we vrijwel alle lessen nog geven. Er vinden wel wat mutaties plaats. 
Mevrouw I. Roosen gaat met ingang van 1 maart genieten van haar zwangerschapsverlof. 
Haar lessen in de bovenbouw-mavo worden dan gegeven door mevrouw R. Kouwenberg.  
Zij geeft nu geschiedenis in de onderbouw.  
De lessen geschiedenis (in huis blauw) worden dan gegeven door de heer I. Krüse.  
 
Mevrouw C. v.d. Putten gaat tot de zomervakantie de taak van teamcoördinator (van mevrouw 
Roosen) overnemen. Coach-leerlingen van mevrouw I. Roosen 
worden nog geïnformeerd over de (tijdelijk) vervangende coach.  
 
De lessen Nederlands van H1B2 (huis Groen) gaan van  
mevrouw C. v.d. Putten naar mevrouw D. Nijsten.  
De lessen Nederlands in huis blauw van klas H2B8 gaan van 
mevrouw C. v.d. Putten naar mevrouw A. Willemse.  
 
De lessen Nederlands aan klas 3 kaderberoepsgericht in het huis 
Techniek gaan van mevrouw F. Elgersma naar mevrouw E. van Dijk.  
 
We rekenen erop u hierbij weer voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Studiedag 16 februari 
 
Op dinsdag 16 februari hebben wij een studiedag. We hebben dit schooljaar twee eerder 
geplande studiedagen laten vervallen en op die dagen/dagdelen lessen verzorgd. De studiedag 
van 16 februari kan niet worden uitgesteld. De leerlingen van alle klassen zijn dus op die dag 
vrij. De leerlingen van ons HOZO-traject (mbo entree) hebben op die dag echter wel gewoon 
les! 
 
 
 
 
 
 

Vrijwillige ouderbijdrage en factuur levering van diensten en producten 
 
Ondertussen hebben veel ouders de factuur betaald. Ontzettend bedankt hiervoor. Binnenkort 
ontvangen ouders die dit nog niet hebben gedaan een herinnering . We hopen dat ook zij hier 
gehoor aan geven. Van deze bijdrage kunnen wij namelijk onder andere onze ideeën m.b.t. 
een leuk afsluitend uitje voor een (flink) deel realiseren. 
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COL-gesprekken 
 
De komende weken vinden er weer Coach Ouder Leerling gesprekken plaats.  
De coach van uw zoon/dochter zal u hiervoor uitnodigen  
(of heeft dit inmiddels gedaan).  
Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze per mail 
stellen aan de coach van uw zoon of dochter, bij voorkeur ruim voor 
het COL-gesprek. 
Uiteraard rekenen we erop dat u aan deze gesprekken met uw kind 
deelneemt. Het is een belangrijke gespreksronde met veel 
gespreksstof. We rekenen weer graag op uw positieve reactie en 
deelname. 
 

Examens (leerjaar 4) 
 
Op dit moment hebben we twee draaiboeken klaarliggen voor de planning 
van de examens. We zouden alle examenkandidaten en ouders heel graag 
willen informeren over hoe de route er nu uitziet. We verwachten binnenkort 
een uitspraak over het al dan niet (gedeeltelijk) doorgaan van de centrale 
examens. We verwachten jullie dan ook op zeer korte termijn nader te  

                            kunnen informeren.  
 

Activiteit einde schooljaar  
 
We proberen, als het weer mogelijk is, in de maand juni voor elk leerjaar een leuke activiteit 
te organiseren, zodat de leerlingen met een leuke herinnering het schooljaar kunnen afsluiten. 
 

Oproep GMR 
 
Wij zijn nog (steeds) op zoek naar een ouder die als vertegenwoordiger van de ouders van 
onze school zitting wil nemen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van 
de stichting Fioretti Teylingen. Informatie/aanmelding kan via onze deelraad vertegenwoordiger: 
de heer J. Settels (sts@fioretti.nl). 
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Stand van zaken corona 
 
Allereerst willen we u laten weten dat het aantal besmettingen van de afgelopen weken laag is.  
We hebben nu één collega in quarantaine. We hebben geen ander bericht dan dat ook alle 
leerlingen nog gezond zijn. Wellicht ten overvloede willen we aan u vragen om ook nu, terwijl 
een flink aantal leerlingen alleen online lessen volgt, eventuele besmettingen met het Covid-19 
virus aan ons door te geven.  
 
De maatregelen mondkapjes en 1.5 meter afstand tot elkaar vraagt elk moment van de dag 
aandacht van ons allemaal. Als er wijzigingen komen in maatregelen (op school) dan zullen we 
u hierover onmiddellijk informeren.  
 

 
 

Open huis 
 

Na aanpassingen in data en inhoud/programma gaan we op dinsdagavond 9 februari en 
woensdagmiddag 10 februari een interactief programma aanbieden aan belangstellende 
ouders en leerlingen van groep 8. Heel erg jammer dat we dit ook niet fysiek kunnen doen.  
 
Mochten jullie (ouders en leerlingen) leerlingen kennen die meer willen weten over onze 
school, verwijs ze dan naar onze website. Het aanmelden moet namelijk echt via onze website 
verlopen. Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
Via DEZE LINK kunnen ouders/leerlingen groep 8 zich opgeven. 
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Ouderklankbordgroep (huis GOUD en GROEN) 
 
Op de online ouderklankbordgroep avond van de Huizen Goud en Groen - onderbouw 
basis/kader - waren vier van de negen ouders  aanwezig.  
De aanwezige ouders gaven de docenten een mooi compliment over het lesgeven online, over 
de communicatie en het contact met de leerlingen in deze bijzondere tijd.  
 
Het zou mooi zijn als zich nog twee ouders van tweedejaars leerlingen uit Huis Goud aanmelden, 
om een goede balans in de klankbordgroep te krijgen. Dat kunt u doen via crt@fioretti.nl 
 

Cito toetsen tweedejaars 
  

Tweedejaars leerlingen hebben van dinsdag 2 februari tot en met vrijdag 5 februari een CITO 
toets. Op maandag 8 februari kunnen nog inhaaltoetsen gedaan worden door de tweedejaars. 
De resultaten worden meegenomen in het COL-gesprek door de coach. 
 
In deze bijzondere tijd met veel thuiswerken, wensen wij u en uw zoon of 
dochter succes toe met een goed samenspel en het behalen van goede 
resultaten.  
 

Oproep namens het team van huis Zorg & Welzijn 
 

Wij, de teamleden van Huis Zorg & Welzijn, vinden het belangrijk om ons te blijven 
ontwikkelen en zoveel mogelijk te anticiperen op vragen/signalen van leerlingen en ouders. 
Daarom hebben wij bij de start van het schooljaar u als ouder gevraagd om deel te nemen 
aan de ouderklankbordgroep. Helaas heeft tot nu toe nog niemand zich aangemeld.  
 
De ouderklankbordgroep heeft een belangrijke taak, het signaleren en bespreekbaar maken 
van huisbrede zaken, evenals het meedenken aan oplossingen. De tijdsinvestering is 3x een 
bijeenkomst per schooljaar. Op dit moment nog online, via de MEET.  
 
Voor ons, team Zorg en Welzijn, is uw mening / bijdrage belangrijk. Wij hopen dat u zich 
alsnog wilt aanmelden. Dat kan door een mail te sturen naar h.hoekstra@fioretti.nl 
Alvast onze hartelijke dank. 
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Traject MBO-2: Klaar voor de start! 
 
In samenwerking met het NOVA College starten we komend schooljaar met de MBO niveau 
2 opleiding ‘Medewerker Facilitaire dienstverlening’.  
De leerlingen zullen les krijgen in ons B-gebouw 
(bij de sporthal). 
De lessen worden deels verzorgd door docenten 
van het NOVA College en deels door onze eigen 
docenten. Collega Fokelien Elgersma is 
inmiddels aangesteld als teamcoördinator.  
Zij zal naast dit traject ook de coördinatie van  
het HOZO-traject (MBO niveau 1) op zich nemen.  
 
 
Inmiddels hebben zich voldoende leerlingen aangemeld.  
Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Met de komst van dit MBO-traject voorzien we in 
een behoefte. We willen dat het percentage schooluitval daalt. Onze leerlingen kunnen nu in 
een vertrouwde omgeving hun startkwalificatie halen. Met deze startkwalificatie mogen zij de 
arbeidsmarkt op of kunnen zij verder leren in een MBO niveau 3 / 4 opleiding. 

 

Nu ook MAVO X-tra op het Fioretti College 

 
De tijd dat praktijkvakken van techniek alleen weggelegd waren voor basis- en kaderniveau 
leerlingen is op het Fioretti College voorbij. Met trots en met de inzet van alle docenten 
techniek, kunnen wij als school uw kind nu ook praktijkvakken aanbieden op mavo-niveau op 
het gebied van Techniek en Technologie.  
 
Een leerling die (kader)mavo doet, hoeft niet alleen met zijn neus in de boeken, maar krijgt nu 
de mogelijkheid om met de “handen te werken”. Denk bijv. aan metselen, aan auto’s sleutelen, 
lassen of werken met een 3D-printer. Met het aanbod van de profielrichting Mavo X-tra, is deze 
optie er nu ook voor onze mavo leerlingen. Ook MBO scholen zijn erg blij met deze aanvulling 
omdat op deze manier meer leerlingen een solide basis meekrijgen voor hun vervolgopleiding. 
Ook als een  leerling uiteindelijk besluit om niet de techniekrichting op te gaan; ze hebben alsnog 
een volwaardig mavo-diploma, waardoor ze kunnen kiezen uit honderden opleidingen.  
 
Wij spraken een leerling die momenteel in 3 mavo zit en het vak PIE volgt. Hij geeft aan dat hij 
juist voor onze school heeft gekozen, omdat hij het fijn vindt om ook met zijn handen te kunnen 
werken. Hij leert momenteel dingen die hij later ook zal gaan gebruiken, zoals lassen. De 
combinatie van werken met de handen en het volgen van theorievakken is voor hem een fijne 
combinatie. 
 
Naast het Mavo X-tra profiel blijven de andere profielkeuzes natuurlijk ook nog steeds een 
mogelijkheid. Deze bestaan uit; Zorg en Welzijn, Dienstverlening en Producten en Techniek. 
Op 3 maart volgt een uitgebreide (online?) informatieavond voor ouders, waarin de profielen 
worden toegelicht. De betrokken ouders ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.  
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Vóór 1 april … kiezen voor 2021 - 2022 leerjaar 2 en 4  
 

Vóór 1 april … kiezen voor 2021 - 2022 
De leerlingen van leerjaar 2 en leerjaar 4 moeten 
voor 1 april hun keuze voor het volgende schooljaar 
gemaakt hebben. 
 

 
Het is in deze tijd anders dan anders. De leerlingen 
van leerjaar 2 hebben een deel van de praktische 
profiel oriëntatie (PPO) niet kunnen volgen.  
Bij het vak dienstverlening en producten (D&P) en 
zorg en welzijn (Z&W) is 75% van de PPO-lessen 
doorgegaan.  
Voor de 3 techniek richtingen is dat 50 %.  
 

Het LOB-team heeft een programma gemaakt zodat de keuze verantwoord, voor 1 april, 
gemaakt kan worden. Tot de voorjaarsvakantie zal tijdens de coachlessen een digitale 
lessenserie aangeboden worden aan alle leerlingen. Hierbij kan uw zoon of dochter de films 
bekijken die op school gemaakt zijn van de 5 beroepsrichtingen die wij op school aanbieden. 
Daarbij zijn op elk niveau 3 films gekoppeld van MBO-opleidingen. 
Hierdoor krijgen u en uw kind inzicht in de doorstroommogelijkheden. 
 
Na de voorjaarsvakantie, als de leerlingen weer op school zijn, organiseert het LOB-team 
voorlichting in de lokalen van alle beroepsrichtingen.  
Uw zoon of dochter gaat naar 2 zelfgekozen afdelingen toe, krijgt uitleg en kan natuurlijk 
vragen stellen.  
Wanneer de corona maatregelen het toelaten staat de ouderavond van 3 maart gepland.  
De uitnodiging krijgt u persoonlijk. 

 

 
 

En dan naar het MBO. Veel leerlingen weten al welke opleiding zij gaan doen en ook het MBO 
is gekozen. Een flinke groep is al ingeschreven en een deel heeft de bevestiging van de 
inschrijving binnen. Complimenten van onze kant. 
 
Hierbij druk ik u op het hart dat de datum van 1 april, ook dit jaar, keihard is. 
Alle MBO-opleidingen organiseren online open avonden. Hiervoor verwijzen wij u door naar 
onze website, daar staan de actuele data. klik hier 
Voor vragen kunt u bij de coach en het LOB-team terecht.  

 
                                   Kiezen is een vak, leer jezelf kennen en KIES! 
 

Daisy Baarda  
Rik Baetings 
Milou van den Berg  
Bernadette van den Anker decaan 
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Presentatie “Giant Tulip Bulbs” 
 

Leerlingen presenteren hun gemaakte ontwerp 
voor project “Giant Tulip Bulbs”. 

  

Vrijdagochtend 22 januari kwam een 
delegatie van Galerie de Zwarte Tulp 
naar het Fioretti College Hillegom om de 
gemaakte ontwerpen van onze PIE 
leerlingen te bewonderen en de 
presentaties aan te horen. 
 
De leerlingen gaven uitleg over het 
ontwerp en de gekozen materialen.  
 
Het informatiebord met de 
rood-wit-blauwe tulp heeft een 
lichtgroen blad dat aan de paal is 
bevestigd. De tulp kan gemaakt worden 
van verschillende materialen: hout, 
metaal en/of plexiglas. 
 
 

Het tweede ontwerp is een rode tulp die door middel van een metalen stang voor de paal is 
geplaatst in plaats van bovenop de paal. De leerlingen laten met dit ontwerp een bijzondere 
uitvoering zien. 
 
Het derde informatiebord is een stevig ontwerp waarbij een pijl, die kan worden voorzien van 
tekst, verwijst naar de “Giant Bulb”. De leerling die dit informatiebord heeft ontworpen heeft 
hierbij gekozen voor een oranje tulp vanwege de felheid van de kleur en de verbinding van de 
kleur met Nederland. 

 
De delegatie van Galerie De Zwarte Tulp is onder de indruk van de gemaakte ontwerpen. 
De keuze is gevallen op metalen informatieborden, omdat hout toch te kwetsbaar is. Ook 
willen ze graag wat meer rondingen en moet er nog nagedacht worden over hoe het van een 
afstand leesbaar gemaakt kan worden.  
De volgende streefdatum voor een prototype staat nu op 1 april. Verder zal er gekeken worden 
naar een bedrijf dat hierbij kan faciliteren.   
De leerlingen intensief betrokken blijven bij het project. 

  
De PIE leerlingen gaven aan dat ze het erg leuk vonden om mee te mogen werken aan dit 
project en ze zijn trots op wat ze hebben gemaakt en hun presentatie daarvan. 
Ze kijken er allemaal naar uit om verder te mogen werken aan een uiteindelijk gekozen 
ontwerp.  
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ICT ten volle benut 
 
Voor de corona periode werden de laptops en PC’s van de leerlingen en school gebruikt bij 
digitale leermiddelen, rooster, opzoeken van informatie, printen en communicatie.  
Sinds de corona uitbraak zijn daar heel wat functionaliteiten binnen het onderwijs bijgekomen.  
Zo wordt er nu lesgeven via de Meet en is er een vergadering niet meer voor te stellen zonder 
de webcam. 

  
 

Gelukkig was er een vooruitziende blik binnen het Fioretti College Hillegom om begin 2020 de 
oudere docenten PC’s in de lokalen te vervangen voor laptops. Zo kunnen de docenten van 
lokaal wisselen zonder dat er tijd verloren gaat aan uit- en inloggen. Bij binnenkomst kunnen 
zij de laptop met een kabel verbinden aan het interactieve bord en de les kan beginnen. De 
vooruitziende blik heeft ervoor gezorgd dat elke docent een laptop heeft met een ingebouwde 
camera en microfoon en kunnen de docenten nu lesgeven vanuit school en huis met beeld 
en geluid. Voor elke wiskundedocent is er tekentablet aangeschaft daarmee kunnen ze 
makkelijker wiskundige tekens en voorbeeldberekeningen laten zien om zo nog beter les te 
geven.  
 
Voor de leerlingen thuis heeft het geholpen dat leerjaar 1 en leerjaar 3 en 4 van D&P, Z&W en 
Mavo al in bezit waren van een eigen laptop en zo bijna moeiteloos thuis door konden met 
volgen van de les. Voor leerjaar 2 en techniek 3 en 4 die nog niet in bezit zijn van een eigen 
laptop konden vaak thuis toch vaak online in de les komen. Voor de leerlingen die daar 
problemen mee hadden hebben we als school een leenlaptop beschikbaar kunnen stellen voor 
het thuisonderwijs in de corona periode. Daarbij heeft elke leerling de mogelijkheid om 
contact te zoeken met zijn of haar coach wanneer er iets op ICT gebied niet goed loopt. 
Wanneer zij zelf niet tot een oplossing komen,spelen ze deze vraag door aan een collega. Zo 
nodig neemt de collega contact met de leerling op om te zorgen dat het probleem verholpen 
wordt. Dus zijn er problemen ivm de digitale lessen neem contact op. 
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Wij zijn de leerlingenraad 
 
De huidige leerlingenraad, die nu al enkele keren heeft vergaderd, stelt zich nu graag aan jullie 
voor! Wij zijn; Esperance, Aleksander, Suus, Hossam, Joep, Kas, Sindy, Aimee,  

Nick, Generlee, Noa, Zoë, Lukas, Sterre, Isa en Arthur. 

 
Wij zijn leerlingen van het Fioretti College Hillegom en wij vertegenwoordigen alle leerlingen 
uit elk jaar en ieder huis.  
Allereerst, streven wij ernaar om iedereen met een veilig gevoel naar school te laten komen, 
daarnaast kleine verbeteringen door te voeren en zoveel mogelijk naar de stem en wensen van 
de leerlingen te luisteren. 
Mochten er nou problemen binnen je klas ontstaan, of mocht je zelf individuele/persoonlijke 
problemen hebben kom dan niet naar de leerlingenraad. Hier heb jij je coach of je teamleider 
voor. Wanneer je probleem grootschalig is kun je wél bij ons terecht. Hiermee bedoelen we; 
bijvoorbeeld een probleem van de hele boven- of onderbouw of de hele tweede klas, 
algemene problemen, zaken die de alle leerlingen direct aangaan, enzovoort.  
We hopen natuurlijk dat je niet alleen met je problemen bij ons terecht komt, maar ook met je 
oplossingen en ideeën. De ideeënbus zal een nieuwe plek krijgen bij de receptie en 
regelmatig geleegd worden, denk met ons mee! Natuurlijk kun je ook al je vragen en ideeën 
sturen naar ons eigen mailadres: hillegom-leerlingenraad@fioretti.nl 
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Valentijnsdag 
 

 
 
Beste, liefste en leukste leerlingen van het Fioretti College Hillegom, 
 
Valentijnsdag staat weer voor de deur! 
 
Dit jaar valt 14 februari op een zondag maar dat neemt niet weg dat we er alsnog een liefdevol 

feestje van willen maken!  
 
Omdat niet alle leerlingen op school zijn en/of komen hebben we ook deze dag besloten 
"online" te vieren. 
Samen met de leerlingenraad en met een aantal docenten gaan wij een vlog maken waarin we 
alle liefdevolle wensen, die jullie graag willen delen, presenteren in een filmpje. 
Heb jij wat liefs tegen iemand te zeggen?  
 
Neem dan het onderstaande stukje tekst over en vul daar alle informatie in en stuur het vóór 
dinsdag 9 februari naar hillegom-leerlingenraad@fioretti.nl . 
 
Voor: (voor-en achternaam leerling) 
Klas: (welke klas?) 
Valentijnsboodschap: (iets liefs schrijven) 
Van: (je eigen naam, dit hoeft natuurlijk niet, het kan ook anoniem) 
 
De boodschap die je stuurt zal door WRH (Iris van Wersch) bewerkt worden in de vlog, alle 

berichtjes blijven bij haar en zij zal jullie anonimiteit waarborgen!  
 
Heel veel groetjes van de leerlingenraad! 
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Agenda 
 

 
Februari: 
 
09 online open avond voor groep 8 18.30 - 21.15 uur 
10 online open middag voor groep 8 14.00 - 16.45 uur 
 leerlingen die gevraagd zijn te assisteren zijn reeds benaderd  
16 studiedag, leerlingen vrij 
16 online ouderraadvergadering 19.30 - 21.00 uur 
22-26  voorjaarsvakantie 
 
Maart: 
 
02 theatervoorstelling 3e jaars kunstvakken 8.30 - 9.30 uur 
03 informatieavond ouders leerjaar 2 19.30 - 21.30 uur 
04 theatervoorstelling 3e jaars kunstvakken 8.30 - 9.30 uur 
08-15 schoolexamenweek 2 -  leerjaar 4 
09 deelraadsvergadering in combinatie met de ouderraad 19.30 - 21.00 uur 
12 Franciscusdag viering voor de brugklassen (onder voorbehoud) 
18 W4Kangoeroewedstrijd wiskunde (onder voorbehoud) 
22-26 tevredenheidsonderzoeken leerjaar 1 en 3 
26 rapportuitreiking leerjaar 1 t/m 3 
 
 
 

         
 
 
 
 

 
De volgende Fio-Actueel verschijnt eind maart! 
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