
Veel gestelde vragen over de open huis activiteiten Fioretti College Hillegom  

 

Vooraf 

Dit jaar zullen we tijdens de open huis activiteiten (dinsdagavond 26 januari en 

woensdagmiddag 27 januari) uitsluitend leerlingen van groep 8 uitnodigen. Dus geen groep 6 

of 7 leerlingen, geen ouders en geen broertjes of zusjes! We hebben dit besluit moeten 

nemen om in ieder geval de leerlingen de kans te geven onze open open huis activiteiten te 

bezoeken. Een veilige organisatie van deze open huis activiteiten is niet mogelijk als er 

honderden bezoekers tegelijkertijd in ons gebouw zijn. We doen deze organisatie 

gezamenlijk als scholen in de Duin- en Bollenstreek en Leiden. 

Uiteraard nemen we de huidige coronamaatregelen in acht; echter de leerlingen uit groep 8 

zijn niet verplicht om een mondkapje te dragen. 

We werken in tijdsblokken. U moet uw zoon/dochter dus via het aanmeldformulier 

aanmelden voor deze rondleidingen. Onaangemeld komen is niet de bedoeling en willen u 

ook vragen dit niet te doen! 

Onze website is voorzien van informatie en extra veel filmpjes over diverse onderwerpen 

met betrekking tot onze school: www.fioretti.nl/hil  

Begin januari worden er nog extra presentaties voor ouders/verzorgers toegevoegd op de 

website. U kunt tijdens de activiteiten (rondleidingen) voor leerlingen op dinsdagavond en 

woensdagmiddag ook vragen stellen via een chat. U kunt zich hiervoor aanmelden middels 

het aanmeldformulier op de website.  

We proberen op een later moment, als de corona-situatie dat toestaat, nog extra 

rondleidingen voor ouders te organiseren. Ook dit kan overigens alleen via het vooraf 

aanmelden! De mogelijkheden worden later via onze website gecommuniceerd.  

Daarnaast hebben we voor de ouders/verzorgers ook een open dag app beschikbaar. Hoe de 

app gedwonload kan worden kunt u lezen via deze link→  uitleg downloaden open dag app 

Fioretti College Hillegom 

 

We voorzien u via de open dag app en ook via onze website van de meest actuele 

informatie. Begin januari wordt de opendag-app gevuld met filmpjes en presentaties.  

Waarom doen we dit? 

Er gaat niets boven zelf een kijkje nemen, sfeer proeven, leerlingen en leraren spreken. De 

keuze voor een school is echt belangrijk. Je kiest een school voor 4 of 5  jaar. Een keuze die je 

leven voor een deel bepaalt. Vandaar dat we de leerlingen van groep 8 wel willen uitnodigen 

op onze school. 

 

  

http://www.fioretti.nl/hil
https://www.fioretti.nl/hil/nieuws/180-open-dag-app.html
https://www.fioretti.nl/hil/nieuws/180-open-dag-app.html


Is dit verantwoord? 

Deze vorm van open huis activiteiten is te vergelijken met een museumbezoek: met een 

bepaalde doorloop en op een vooraf bepaald tijdstip. Dit mag zo ook. Het kan veilig, in deze 

beperkte vorm. Het risico zal zeker niet groter zijn dan op een normale schooldag. Ook de 

veiligheidsregio ziet geen bezwaar tegen deze organisatie van de open dagen. We houden 

ons aan de maatregelen van het RIVM. 

 

En als blijkt dat deze vorm in januari toch niet mag? 

We zullen daar op dat moment duidelijk over communiceren. We adviseren uiteraard om de 

websites goed in de gaten te houden. Op de website geven de scholen informatie over hun 

“open dagen”. 

 

Hoe verloopt de organisatie verder? 

Op onze website staat hoe er ingeschreven kan worden. Hier staat ook aanvullende 

informatie en de keuzemogelijkheden van de routes.  

Het inschrijven voor de open huis activiteiten moet dus via dit formulier op de website.  

 

Hoe ziet het programma er op het Fioretti College Hillegom uit? 

Er worden door leerlingen rondleidingen verzorgd. De leerlingen van groep 8 moeten via het 

aanmeldingsformulier voor de open avond een keuze maken voor de datum en de bloktijd. 

De tijd voor de rondleiding is enigszins beperkt. We hebben 75 minuten per blok 

beschikbaar. We bezoeken met de groep 8 leerlingen zeven gekozen plekken om te bekijken 

(en gaan er iets doen). Er moet vooraf een keuze worden gemaakt voor het soort 

rondleiding. Deze keuzes zijn in het aanmeldformulier te vinden. 

 

Kunnen ouders nog komen kijken? 

Wij zullen op een later moment in 2021, als dit is toegestaan, ouders/verzorgers nog een 

speciale uitnodiging sturen voor een rondleiding/kennismaking. Informatie hierover volgt via 

de site. 

 

Zijn er vragen? 

Mail ons: administratiehil@fioretti.nl  

 

mailto:administratiehil@fioretti.nl

