
Ontdek het beste in jezelf op het             
Fioretti College Hillegom!

www.fioretti.nl



Doel van ons open huis

• Sfeer proeven
• Antwoord op uw vragen
• Kort informeren via:

rondleidingen 
zelf rondkijken



Groot in kleinschaligheid!

Onderverdeling in kleine eenheden: 7 HUIZEN

❑ ongeveer 120-150 leerlingen per huis
❑ teamleider en team van 12 - 15 docenten
❑ onder- en bovenbouw gescheiden pauzes en starttijden



Begeleiding per huis
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Ons onderwijs in de onderbouw 

● Basis 
● Basis-kader
● Kader-mavo opstroomklas
● Mavo 
● Mavo-havo opstroomklas



Ons onderwijs in de bovenbouw

● Beroepsgericht
- onderwijshuis techniek
- onderwijshuis ondernemen & ict
- onderwijshuis zorg & welzijn

● Mavo X-tra
● Mavo



Waar wij trots op zijn

• Goede examenresultaten alle leerwegen 
(slagingspercentage 98 %)

• Vakken volgen op een hoger niveau

• Techniek & technologie voor alle leerlingen in de 
onderbouw

• Mavo X-tra (“nieuwe leerweg”) met praktijkgerichte 
component

• Breed onderwijsaanbod over alle leerjaren;
er is veel te kiezen!



Waarin maken wij het verschil 

• Persoonlijke aandacht voor uw kind: coachen 
van leerlingen

• Maatwerk voor leerlingen 

• Talenten ontdekken binnen en buiten de lessen

• Ouders worden nauw betrokken bij school 



• Lesuitval is minimaal
• In de onderbouw geen structurele tussenuren
• Leerlingen blijven op het schoolterrein
• Gezonde en veilige school 
• Gezonde schoolkantine, rookvrije school, extra 

keuzes voor sport, dans en theater
• Goede controle op spijbelen en te laat komen

… Belangrijk .…



• Introductieprogramma: start vóór zomer
• Plus-lessen in de onderbouw
• Ondersteuning voor leerlingen met o.a. taal-

en rekenproblemen (in alle leerjaren)
• Aparte schooltijden/pauzetijden voor onder-

en bovenbouw

… Ook belangrijk ……



dinsdag 28 januari, 19.30 tot 21.00 uur
- voor leerlingen én hun ouder(s)

•Uitnodiging zit in de infomap
•Aanmelden via de website!

Gastlessen/informatieavond





We nodigen jullie uit:

• voor een rondleiding (5 routes) of
• om zelf de school te ontdekken;

De dans-klas presenteert zich nu!

Tenslotte



Veel  “ontdek”plezier!
Hopelijk tot ziens bij


