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Voorwoord 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
In deze Fio-Actueel staat informatie die van belang is voor de start van het nieuwe schooljaar. 
Wij willen u vragen deze informatie goed door te nemen zodat wij na de zomer met elkaar 
meteen goed van start kunnen gaan. Het jaarrooster voor het nieuwe schooljaar, inclusief 
vakantie- en studiedagen, vindt u op onze website. Daarnaast ontvangt uw zoon/dochter op de 
eerste schooldag onze informatiekaart (waarop belangrijke informatie zoals lestijden, 
functionarissen, e-mailadressen, ziekmelden e.d. staat vermeld). 

 
We ontmoeten de ouders graag op onze informatieavonden. U vindt in deze Fio-Actueel ook 
de data van deze avonden. 

 
Allereerst wensen wij u een hele fijne en ontspannen vakantie!  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van het Fioretti College Hillegom, 

Ben Kersten, directeur 

Schoolboeken bestellen nieuwe schooljaar 
 

Procedure voor het bestellen: 

1. Ga naar www.vandijk.nl 
2. Kies de plaats van de school (Hillegom) en de klas/opleiding 
3. Log in om verder te gaan. De boeken dienen besteld te 

worden op naam van uw zoon/dochter met een eigen 
e-mailadres zodat elke leerling een eigen account heeft, dit 
is belangrijk voor het digitale lesmateriaal 

4. Kies de eventuele keuzevakken  
5. Na afronding van de bestelling ontvangt u een orderbevestiging op het opgegeven 

e-mailadres van uw zoon/dochter. Bewaar deze bevestiging goed!   
 

Let op: boeken bestellen kan van 1 t/m 31 juli! 

Materiaallijsten (schriften etc.) kunt u vinden op onze website (klik op de blauwe link om 
direct naar de materiaallijsten te gaan Materiaallijsten)  

Op onze website vindt u zeer binnenkort bij Ouderbijdrage de kosten en omschrijvingen van 
de ouderbijdrage. Het overzicht m.b.t. ouderbijdrage is verdeeld in de vrijwillige bijdrage en 
levering van diensten/producten. 
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http://www.vandijk.nl/
http://www.vandijk.nl/
https://www.fioretti.nl/hil/downloads/praktische-info.html
https://www.fioretti.nl/hil/ouders/96-ouderbijdrage.html


Start nieuw schooljaar 
 
Het nieuwe schooljaar start voor alle leerlingen op dinsdag 1 september. 
 
Belangrijke data in de eerste schoolweek: 

 
Dinsdag 1 september 
Leerlingen leerjaar 2 zijn om 09.45 uur aanwezig in het eigen onderwijshuis. 
Leerlingen leerjaar 3 zijn om 08.15 uur aanwezig in het eigen onderwijshuis. 
Leerlingen leerjaar 4 zijn om 13.45 uur aanwezig in het eigen onderwijshuis. 
 
Woensdag 2 september 
Alle leerlingen hebben in de eerste schoolweek een introductieprogramma. Het programma 
wordt dinsdag 1 september besproken met de leerlingen; de leerlingen ontvangen het 
programma ook op papier.  

 

Informatieavonden 
 
We verzorgen voor elk onderwijshuis een informatieavond.  
Deze avonden staan gepland op de volgende avonden: 
 
❖ maandag 14 september huis Blauw 

 
❖ dinsdag 15 september huis Groen  

 
❖ woensdag 16 september huis Goud 

 
❖ donderdag 17 september huis Techniek 

 
❖ maandag 21 september huis Zorg & Welzijn 

 
❖ dinsdag 22 september huis Ondernemen & ICT  

 
❖ woensdag 23 september Mavo/Mavo X-tra 

 
U ontvangt van de teamleider nog een programma/uitnodiging voor deze avond. 
Wij rekenen graag op uw komst. We informeren u dan over het 
onderwijsprogramma voor dit schooljaar. 
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Lestijden aankomend schooljaar  
 

 
Lestijden 2020 - 2021 

       
           ONDERBOUW 
     leerjaar 1 en leerjaar 2  

            BOVENBOUW 
     leerjaar 3 en leerjaar 4 

✶1 8:15 9:00  1 8:15 9:00 
2 9:00 9:45  2 9:00 9:45 
3 9:45 10:30  3 9:45 10:30 
4 10:30 11:15  pauze 10:30 11:00 

pauze 11:15 11:45  4 11:00 11:45 
5 11:45 12:30  5 11:45 12:30 
6 12:30 13:15  6 12:30 13:15 
7 13:15 14:00  pauze 13:15 13:45 

pauze 14:00 14:30  7 13:45 14:30 
8 14:30 15:15  8 14:30 15:15 
9 15:15 16:00  9 15:15 16:00 
        ✶10 16:00 16:45 

 
★ 1e lesuur onderbouw: In uitzonderlijke situaties wordt er in de onderbouw les gegeven  

op het 1e lesuur (08.15 -09.00 uur). 
 

★ 10e lesuur bovenbouw: Dans en sportklas kunnen tot en met het 10e lesuur  
(16.00 - 16.45 uur) gegeven worden. 
 

Bedrijfskleding  Zorg & Welzijn en Techniek 
 

De leerlingen van leerjaar 3 Zorg & Welzijn en Techniek krijgen komend jaar ook weer 
“bedrijfskleding/beschermende kleding”. Deze wordt aan het begin van het schooljaar geleverd. 
De kosten komen uit de levering en diensten van de ouderbijdrage. Voor Z&W leerlingen gaat 
het om € 27,00 en bij Techniek (stofjas/veiligheidsschoenen) om € 52,50. In het kader van 
veiligheid is dit verplicht in de technieklokalen. 

 

Schoolfotograaf 
 

Op 8 en 9 september komt de fotograaf op school. Hij/zij maakt portretfoto’s van 
onze leerlingen en klassenfoto’s.  
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Enthousiaste ouders/verzorgers gezocht voor de ouderraad  

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar drie enthousiaste ouders/verzorgers, die hun 
kwaliteiten willen inzetten als lid van de ouderraad. 
 
Betrokkenheid bij de school van je kinderen verandert zodra ze naar het voortgezet onderwijs 
gaan. Toch is er ook nu een mogelijkheid om als ouder/verzorger mee te denken en je kennis 
en ervaring te delen. Graag zelfs; de school, schoolleiding en docenten hebben de inbreng van 
ouders nodig! 
 
In de visie van het Fioretti College Hillegom is een belangrijk uitgangspunt dat leerlingen, 
docenten en ouders/verzorgers als drie-eenheid samenwerken, zodat leerlingen zich in een 
veilige en inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen en succesvol kunnen zijn in hun 
leerproces.  
 
De ouderraad is opgericht om in een open en ongedwongen sfeer deze samenwerking te 
verdiepen, met als belangrijkste doelen: 
 
● het krijgen van informatie over ontwikkelingen en plannen binnen de school 
● informeren over problemen en/of dingen die juist goed gaan en het aandragen van ideeën 

die leiden tot kwaliteitsverhoging binnen de school 
● meedenken over en aandragen van verbeterpunten  
● het bespreken van formele onderwerpen zoals: de ouderbijdrage,  

het examenreglement etc. 
 
De ouderraad komt 6 keer per jaar bijeen, met een vertegenwoordiging van de schoolleiding en 
(indien van toepassing) teamleiders/docenten en/of externe deskundigen.  
 

Ben jij die enthousiaste ouder/verzorger,  
die graag een bijdrage wil leveren aan dit leuke, interessante en interactieve orgaan? 

 
Meld je dan aan! 

 
Dat kan door een e-mail te sturen naar de ouderraad, bereikbaar via onderstaand emailadres.  
Ook als je vragen hebt of meer informatie wilt, kun je mailen naar: ouderraadfiohil@fioretti.nl. 
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Betrokken ouders/verzorgers gezocht voor de ouderklankbordgroep per onderwijshuis 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Het Fioretti College Hillegom hecht veel waarde aan de inbreng en betrokkenheid van 
ouders/verzorgers bij de school en met name ook binnen ieder onderwijshuis. 
 
Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat er ruimte is om op een open en informele wijze 
met elkaar in gesprek te gaan, met als gezamenlijk doel het beantwoorden van vragen en het 
verbeteren van de kwaliteit binnen het onderwijshuis. 
 
Sinds vorig jaar heeft ieder huis daarom een eigen ouderklankbordgroep. 
 
Deze ouderklankbordgroepen bestaan uit ouders/verzorgers van leerlingen die in dit 
onderwijshuis les krijgen. Zij komen een aantal keer per jaar met de betreffende teamleiders en 
soms ook enkele docenten bij elkaar. Op deze manier kunnen lopende zaken binnen de 
verschillende huizen direct besproken worden. Tijdens de vergaderingen van de ouderraad 
worden de per onderwijshuis besproken punten teruggekoppeld. 
 

Vind jij het waardevol om betrokken te zijn 
 bij het onderwijshuis waar je kind les krijgt? 

 
En vind je het leuk om in een informele sfeer 

 met de teamleider en docenten in gesprek te gaan? 
 

Meld je dan nu aan bij een ouderklankbordgroep! 
 

Dat kan door een mail te sturen naar de ouderraad, bereikbaar via onderstaand e-mailadres. 
Graag het huis waar je kind les krijgt erbij vermelden. Ook voor meer informatie of vragen kun je 
mailen naar: ouderraadfiohil@fioretti.nl 
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Contactloos betalen in de schoolkantine 
 

Het Fioretti College Hillegom laat de producten in de schoolkantine 
contactloos betalen. Er is een aantal redenen waarom wij dit doen: 
 
- de snelheid van de betaling aan de balie 
- leerlingen te laten wennen aan het kopen en verkopen van producten 
- tijdsbesparing m.b.t. het tellen van contant geld. 

 
Hiervoor dient uw zoon of dochter uiteraard wel een pinpas te hebben die geschikt is om 
contactloos mee te kunnen betalen. 
 

Agenda 
 

Augustus 
31 Start van het nieuwe schooljaar (studiedag docenten – leerlingen zijn vrij) 
 
September 
01 Start-dag voor leerlingen (voor begintijden zie blz. 3) 
02 Introductieprogramma leerjaar 1, 2, 3 en 4 
08 Schoolfotograaf 
09 Schoolfotograaf 
11 Les t/m het 3e lesuur; daarna lesvrij i.v.m.studiedag docenten 
  
Let op: De school is tot en met dinsdag 21 juli tot 12:00 uur (telefonisch) bereikbaar. 
Daarna zijn we met ingang van woensdag 26 augustus weer (telefonisch) bereikbaar. 
 

 
        WIJ WENSEN U EEN HELE FIJNE ZOMERVAKANTIE! 
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