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Voorwoord

 

Hier presenteren wij de schoolgids 2019-2020 van 

het Fioretti College Hillegom, de school waar wij 

trots op zijn. Het logo van onze school symboliseert 

dat de leerling bij ons centraal staat en dat hij of 

zij bij ons tot volle bloei kan komen. Dit lukt als je 

als leerling ontdekt wie je bent, waar je talenten 

liggen, hoe je deze ontwikkelt en gebruikt om goede 

resultaten te halen. Als team geven wij graag 

elke dag de ondersteuning die hierbij nodig is. 

Ook ouders betrekken we bij ons onderwijs; goed 

onderwijs maak je samen!
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Schoolprestaties vinden we belangrijk en ons 

slagingspercentage lag in 2019 bij

de Mavo op 93% en Vmbo-beroepsgericht op 

98%. Een uitstekend en belangrijk resultaat, 

maar er is meer voor ons. We besteden 

ook veel aandacht aan sport, dans en kunst 

(Art=Shock). Daarnaast stoppen wij veel energie 

in persoonlijke begeleiding van de leerling (o.a 

door frequente coachingsgesprekken). Om deze 

zorgvuldige begeleiding te realiseren werken wij 

in kleinschalig georganiseerde onderwijshuizen, 

waar leerlingen en docenten elkaar goed 

kennen.

Ook dit jaar zetten alle teams de voordeur van 

hun onderwijshuis weer open om alle nieuwe 

leerlingen te kunnen begroeten. In ons werk 

vinden we samenwerking, communicatie en 

afstemming met ouders én leerlingen heel 

belangrijk. Samen komen we immers verder.

In deze schoolgids vindt u beknopt belangrijke 

informatie. Regelmatig verwijzen wij u 

naar onze website www.fioretti.nl, waar u 

uitgebreide informatie kunt vinden over het 

Fioretti College Hillegom.

Ik vertrouw erop dat u met deze schoolgids 

en via onze website alle informatie vindt waar 

u behoefte aan heeft. Mocht dat onverhoopt 

niet zo zijn, neemt u dan vooral contact met 

ons op. Het is ook in ons belang dat ouders en 

leerlingen over de juiste informatie beschikken. 

Ik wens iedereen een inspirerend en succesvol 

schooljaar 2019-2020 toe. 

Marc van Buuren

Directeur Fioretti College Hillegom

http://www.fioretti.nl
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Ons onderwijsaanbod
Onze school heeft een veelzijdig onderwijsaanbod, 

beroepsprofielen en (doorstroom)mogelijkheden. Het aanbod is 

voor denkers en doeners, gericht op de praktijk, de omgeving en 

actief op het gebied van ondernemerschap. Er is ook veel ruimte 

voor talentontwikkeling binnen en buiten school. 

Wij bieden de volgende niveaus aan:

• vmbo basisberoepsgerichte leerweg (BL)

• vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

• mavo / theoretische leerweg (TL)

• havo (onderbouw) (HA)

In onze leerwegen hebben wij verschillende (gecombineerde) 

brugklastypen.

In leerjaar 3 en 4 van onze vmbo beroepsgerichte 

afdelingen bieden wij de volgende profielen aan:

• Dienstverlening en producten (D&P), tevens als  

Gemengde Leerweg (GL)*

• Zorg en welzijn (Z&W)

• Bouwen, wonen en interieur (BWI)

• Produceren, installeren en energie (PIE)

• Mobiliteit en transport (M&T)

*GL = 6 theorievakken en 1 praktijkvak (4 uur) op TL-niveau.

Onderwijsvisie
Voor onze leerlingen vinden wij persoonlijke aandacht, 

rekening houden met verschillen, stimuleren van talenten en 

het bevorderen van de sociale ontwikkeling belangrijk. In onze 

manier van werken dragen wij dit uit. Ook is het zichtbaar in onze 

kleinschalige organisatiestructuur en in het ontwerp van ons 

nieuwe schoolgebouw, onze heldere schoolregels en het belang 

dat wij hechten aan persoonlijke coaching.

Missie - visie  
1.  Ieder mens is uniek. Wij stemmen het onderwijsprogramma 

daar zo op af, dat elke leerling zich uitgedaagd voelt en in staat 

is succesvol te zijn in zijn leerproces. 

2.  Iedereen kan zich ontwikkelen en is daarvoor vooral 

zelf verantwoordelijk. Wij helpen onze leerlingen deze 

verantwoordelijkheid te leren dragen.

3.  Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van samenwerken 

tussen leerlingen en tussen collega’s. Ook het samenwerken 

met ouders heeft een hoge prioriteit.

4.  Fioretti College Hillegom verbindt zich, als schoolorganisatie, 

actief met de regio en maatschappelijke organisaties.

5.  Ten behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen, onze 

organisatie en de communicatie met de ouders, werken wij 

aan een zo goed mogelijke uitvoering, uitwisseling en gebruik 

van informatie.

6.  Onze leerlingen moeten zich staande houden in een 

voortdurend veranderende, niet voorspelbare samenleving. 

Wij bieden onze leerlingen optimale kansen om zich hier op 

voor te bereiden. Dit betekent dat elke leerling naast relevante 

kennis, zich passende vaardigheden eigen moet maken en 

voldoende inzicht in zichzelf moet krijgen. 

Wij zijn een school met prachtige unieke, samenwerkende 

en zich ontwikkelende mensen. Wij dagen elkaar uit om 

ons te ontwikkelen voor een kansrijke toekomst in een 

dynamische samenleving. 

 

 

 

 

 

 

Visie, missie en onderwijsaanbod



5

Fioretti Interne Ondersteuningsteam

Naast de docenten en coaches zijn er meer mensen op school die 

leerlingen kunnen begeleiden, bijvoorbeeld een dyslexiecoach, 

dyscalculiecoach, vertrouwenspersoon, trajectbegeleider of jeugd- 

en gezinsteammedewerker. Binnen elk onderwijshuis werkt ook 

een gedragsspecialist. Dit is een docent, uit het eigen huis, die de 

collega’s (met name de coaches) ondersteunt bij het uitvoeren 

van hun begeleidende taak en met name nauw betrokken is bij 

leerlingen, die meer of specifieke ondersteuning behoeven.  

Ook is er binnen de school een coördinator ondersteuning.  

De coördinator ondersteuning organiseert allerlei zaken rondom 

de ondersteuning van leerlingen binnen en buiten de school.  

Hij is ook de schakel tussen gedragsspecialisten, trajectbegeleiding 

en externe organisaties op het gebied van ondersteuning.  

Samen wordt gezocht naar manieren om op school beter te 

functioneren. De leerling en ouders hebben daarbij een actieve 

rol. Voor een uitgebreide omschrijving van onze begeleiding, 

verwijzen we naar ons schoolondersteuningsprofiel 

 (beschikbaar op de website). 

Leerwegondersteuning 

Het kan zijn dat uw zoon/dochter ondersteuning nodig heeft bij 

taal en/of rekenen om een vmbo-diploma te halen. Voor leerlingen 

in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kan de school 

beslissen om dan ondersteuning aan te bieden. Voorheen 

kwamen leerlingen in aanmerking voor leerwegondersteunend 

onderwijs (LWOO). Met ingang van 1 augustus 2018 is dat in het 

kader van passend onderwijs gewijzigd. De toelatingscommissie 

van de school kijkt naar test- en toetsgegevens om te bepalen 

òf en welke ondersteuning noodzakelijk is en op welke wijze 

deze ondersteuning wordt vormgegeven. Scholen met basis- en 

kaderberoepsgericht onderwijs in de Duin- en Bollenstreek hebben 

daartoe in gezamenlijkheid criteria opgesteld. De ondersteuning 

geldt voor minimaal 1 schooljaar. Wanneer een leerling voor taal 

en/of rekenen op minimaal de basisberoepsgerichte leerweg 

functioneert (blijkens de referentieniveau toetsen), vervalt de 

ondersteuning voor taal en/of rekenen in het daarop volgende 

schooljaar. Op de website van het Samenwerkingsverband 

(www.swvduinenbollenstreek.nl) is de overstapprocedure 

gepubliceerd. Hierin staan ook de richtlijnen die gebruikt worden 

voor het toekennen van de ondersteuning taal en rekenen in het 

vmbo en het praktijkonderwijs. In het schoolondersteuningsprofiel 

is vastgelegd welke ondersteuning er beschikbaar is.

Begeleiding en ondersteuning
Visie op ondersteuning

Centraal in onze basisondersteuning staat het leerproces van de 

leerling. Het doel is elke leerling zo goed mogelijk in de klas te 

begeleiden om uiteindelijk een diploma te behalen op het niveau 

dat het beste bij de leerling past. Onze focus is aansluiten bij de 

leerling in zijn omgeving, ontwikkelen van eigen talenten en 

mogelijkheden en groeien in verantwoordelijkheid, keuzes maken 

en doelen stellen. Ondersteuning en begeleiding is een integraal 

onderdeel van het onderwijs en geen apart systeem. We werken 

handelingsgericht in het huis en streven naar vroege signalering 

en tijdige inzet van aanvullende ondersteuning indien nodig.  

Dat doen we in overleg met ouders en partners die verbonden  

zijn aan de school.

Coaching

De coach is de spil van onze begeleiding en is voor de ouders de 

eerste contactpersoon. Elke klas heeft 2 of 3 coaches. Docenten 

en coaches werken met elkaar samen in een kleinschalig 

onderwijshuis onder leiding van een teamleider. De coach helpt 

een leerling bij het realiseren van zijn leerdoelen. De coach 

bespreekt op vaste momenten in het rooster één op één met een 

leerling wat hij nodig heeft om zelf zijn leerdoelen te realiseren. 

De coaches van een klas zorgen ook voor een positieve sfeer in de 

klas, bewaken het groepsproces, geven les aan de klas en hebben 

een aantal organisatorische taken. 

Huizenstructuur 

Persoonlijke aandacht, duidelijkheid en een veilig klimaat zijn 

belangrijk voor goede leerprestaties. Onze school is daarom 

onderverdeeld in teams. Ieder team heeft een eigen ruimte in het 

gebouw en deze ruimte noemen wij een onderwijshuis. Die naam 

geeft precies aan wat het is: een veilige plek, een thuisbasis, waar 

elke leerling in beeld is. Ieder huis heeft een eigen teamleider 

en een docententeam van ongeveer 12-15 docenten en deze 

geven les aan 6 of 7 klassen (ong. 120-160 leerlingen). Een huis 

bestaat uit een aantal leslokalen, een open werkruimte, werk- en 

gesprekskamers en een teamkamer voor docenten. Ook hebben 

de leerlingen er hun eigen kluisjes. Het huis is alleen bestemd voor 

leerlingen/klassen die daar bijna alle lessen volgen. Onze leerlingen 

gaan daardoor niet op in het grote geheel. Ook de bovenbouw is 

verdeeld in huizen.

Leerlingbegeleiding

http://www.swvduinenbollenstreek.nl
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Het JGT kan ook buiten school (intensievere of langere) hulp aan 

leerlingen en/of gezinnen bieden die dat nodig hebben.

Aan onze school zijn twee vaste Jeugd- en Gezinsteam-

medewerkers van de gemeente Hillegom (www.cjghillegom.nl) 

verbonden om jongeren te coachen en school/ouders/leerling en 

jeugdhulp met elkaar te verbinden. Aanmelden voor kortdurende 

leerlingcoaching op school gaat via www.jeugdengezinsteams.nl

(waarbij vermeld moet worden dat het om een leerling van  

Fioretti Hillegom gaat).

Leerlingen of ouders kunnen zelf of via school (de 

gedragsspecialist, de coördinator ondersteuning) contact 

opnemen met Centrum Jeugd en Gezin in hun woonplaats:

• Voor de regio Duin- en Bollenstreek:  

www.jeugdengezinsteams.nl / 088-254 23 84

• Voor de regio Haarlemmermeer:  

www.cjghaarlemmermeer.nl / 023-554 15 88

• Voor de regio Zuid-Kennemerland:  

www.cjgbloemendaal.nl / 088-995 83 83

Jeugdgezondheidszorg/GGD

De Jeugdverpleegkundigen van de GGD kunnen gedurende 

de schoolperiode met ouders meedenken en hen van adviezen 

voorzien rondom lichamelijke en geestelijke gezondheid, 

opgroeien, leefstijl, ziekteverzuim, voeding en (genots)middelen. 

De GGD is onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin.

In klas 1 vindt een periodiek onderzoek plaats door de GGD 

middels een vragenlijst en een gesprek. In klas 3 is er een 

controlemoment voor 15/16-jarigen. Voorafgaand aan dit 

onderzoek wordt aan de ouders gevraagd of zij bezwaar hebben 

tegen dit onderzoek en vullen de leerlingen een vragenlijst in.  

Deze lijst bevat vragen over o.a. lichamelijke en geestelijke 

gezondheid, voeding en genotmiddelengebruik. Na afloop kan  

de jeugdverpleegkundige de bevindingen met de ouders,  

coach en gedragsspecialist bespreken. De jeugdverpleegkundige 

kan op basis van de bevindingen -gevraagd en ongevraagd- advies 

geven. Natuurlijk houdt de GGD zich hierbij aan de grenzen van 

het beroepsgeheim.

Om de (sociale) veiligheid en gezonde leefstijl te bevorderen 

geeft een preventiemedewerker van de GGD bij ons op school 

voorlichting en advies aan leerlingen, ouders en school.

Passend Onderwijs

Scholen in de Duin- en Bollenstreek hebben in het 

Samenwerkingsverband VO het basisondersteuningsaanbod in 

het kader van passend onderwijs geformuleerd en beschreven in 

het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Voor leerlingen met een 

specifieke ondersteuningsbehoefte gelden dezelfde algemene en 

schoolspecifieke aanmeldingsprocedures en toelatingscriteria als 

voor andere leerlingen. De school zal bij aanmelding van leerlingen 

met een specifieke ondersteuningsbehoefte aan de hand van het 

dossier beoordelen of er mogelijkheden zijn om de benodigde en 

gewenste zorg te bieden zodanig dat verwacht mag worden dat de 

leerling in staat is een diploma te behalen voor de onderwijssoort 

waarvoor hij/zij wordt aangemeld.

Indien een leerling ondersteuning nodig heeft die niet onder 

de basisondersteuning van de school valt, dan zal de school 

in overleg met ouders en leerling nagaan of de ondersteuning 

alsnog geboden kan worden, of dat de leerling op een andere 

school beter tot zijn/haar recht zal komen. De school kan bij de 

intake en/of toelaatbaarheidsbepaling een deskundige uit het 

Samenwerkingsverband VO Duin- en Bollenstreek vragen om te 

adviseren. 

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband 

is voor de scholen het centrale punt voor consultatie, advies en 

ondersteuning m.b.t. vragen over passend onderwijs voor leerlingen. 

Dit kunnen vragen zijn over de ondersteuning op school bij leer- 

en/of gedragsproblemen of thuiszittersproblematiek. School kan het 

Loket ook inschakelen voor vragen en advies omtrent overgangen 

van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het jeugd- en gezinsteam (JGT)

Het jeugd- en gezinsteam is onderdeel van het centrum voor jeugd 

en gezin (CJG). In het jeugd- en gezinsteam werken deskundigen 

uit verschillende organisaties samen, om het hulpaanbod voor 

ouders en jongeren overzichtelijk en doelmatig te organiseren.

Op school kan de jeugd- en gezinsteam-medewerker (JGT-er) 

kortdurende coachingsgesprekken met leerlingen voeren.  

Zij kunnen ook ouders en school advies geven als daar behoefte aan 

is en aansluiten bij gesprekken op school. De jeugd- en gezinsteam-

medewerker kan ook direct schakelen met een specialist of het JGT 

van de woonplaats van de leerling, als dat nodig is.  

http://www.cjghillegom.nl
https://jeugdengezinsteams.nl
http://www.jeugdengezinsteams.nl
http://www.cjghaarlemmermeer.nl
http://www.cjgbloemendaal.nl
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Leerplichtambtenaar

De leerplichtwet is een van de middelen om het recht op onderwijs 

voor jongeren te beschermen. De leerplichtambtenaar heeft 

(individuele) zorg te besteden aan jongeren die door welke oorzaak 

dan ook in dit recht belemmerd worden. Het werken aan preventie 

en aan vroegtijdige signalering van (individuele) probleemsituaties 

zijn speerpunten in de handelswijze van de leerplichtambtenaar.

Schoolverzuim is een signaal dat er iets met het kind aan de hand 

is. De leerplichtambtenaar onderzoekt in nauwe samenwerking  

met de school in een zo vroeg mogelijk stadium het verzuim.  

Soms zijn er dieper liggende oorzaken dan alleen maar het 

spijbelen. Oorzaken die soms niets met school te maken hebben. 

In de vorm van het ondersteuningsteam werken school, JGT en/

of GGD en de leerplichtambtenaar samen om zo goed mogelijk 

preventief te kunnen handelen.

Een gezonde en veilige school

Een gezond schoolklimaat zorgt ervoor dat leerlingen en 

leerkrachten zich prettiger voelen en beter kunnen functioneren. 

Veiligheid, gezonde leefstijl, goede voeding en het prettig omgaan 

met elkaar, horen hierbij. Het Fioretti College Hillegom mag het 

vignet ‘Gezonde School’ voeren (zie bijlage achterin).

Als school voeren wij een actief veiligheidsbeleid. Als leerlingen 

voor problemen komen te staan die zij zelf niet kunnen oplossen, 

hebben we binnen de school gezorgd dat leerlingen uiteindelijk 

altijd bij iemand terecht kunnen. Het eerste aanspreekpunt 

is de coach van de leerling. In elk huis is de gedragsspecialist 

de functionaris waar een leerling bij terecht kan als hij/zij zich 

niet voldoende veilig voelt. Deze persoon coördineert ook het 

pestbeleid in het huis. De namen van de functionarissen zijn 

bekend in ieder onderwijshuis.

Het schoolveiligheidsplan staat op de website onder praktische 

info. Ook vindt u op onze website het pestprotocol in de categorie 

ouders. Behalve het pestprotocol zijn ook de onderstaande 

onderwerpen van belang bij de veiligheid op onze school:

• Onze leerlingenzorg met de coach als belangrijke spil.

• ARBO beleid en bedrijfshulpverlening.

• Schoolregels en sanctiebeleid.

• Leerlingvolgsysteem met registratie van verzuim en incidenten.

• Contacten met leerplichtambtenaar, wijkagenten, 

jeugdhulpverlening en jongerenwerk.

• Jaarlijkse onderzoeken naar tevredenheid en welbevinden van 

collega’s, leerlingen en ouders (in leerjaar 1 en leerjaar 3).

• Inspraak en meedenken via leerlingenraad, ouderraad en 

medezeggenschapsraad.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Fioretti College Hillegom kent een meldcode voor de aanpak van 

(vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Hierin staan richtlijnen voor het handelen van medewerkers 

wanneer zij geconfronteerd worden met een situatie waarbij 

vermoedens zijn dat het thuis niet goed gaat. Alle scholen zijn 

verplicht deze meldcode te gebruiken wanneer zij vermoeden 

dat er bij een leerling thuis geweld, verwaarlozing en/of misbruik 

plaatsvindt. De meldcode is opgesteld in samenwerking met 

diverse regionale instanties en is ter inzage bij het bestuur van de 

school. Dhr. J. van ’t Wout (Coördinator Ondersteuning) en  

mevr. M. van Dooren (gedragsspecialist) zijn aandachtfunctionaris 

en contactpersoon voor vragen op dit terrein.

Interne vertrouwenspersoon 

Binnen onze school hebben wij twee vertrouwenspersonen 

aangesteld. Dit is mevrouw A. Hogervorst-Vergeer en 

dhr. G. Boesaard.
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Kosten van boeken, kluisjes, kopieersticker  
en de vrijwillige ouderbijdrage 
U heeft informatie ontvangen over het bestellen van de boeken.  

Zoals u weet zijn de boeken voor ouders gratis. In de school is er 

voor alle leerlingen een kluisje beschikbaar. Kluisjes mogen niet 

onderling geruild worden. Bij verlies van de kluissleutels en als deze 

aan het einde van de opleiding niet worden ingeleverd, zal € 25,- 

in rekening gebracht worden aangezien er een nieuw slot in het 

kluisje gezet wordt.

Kopieerchip 
Leerlingen krijgen, betaald via de ouderbijdrage, een chip waarop 

een saldo van € 7,50 staat om voor eigen gebruik kopieën te 

maken. Als het saldo op is, kan de leerling de chip bij de receptie 

tegen betaling laten opwaarderen. Als leerlingen de chip verliezen 

of wanneer deze door hun toedoen in het ongerede raakt, wordt 

er € 7,50 in rekening gebracht voor een nieuwe chip. Het saldo 

blijft op de naam van de leerling staan. De chip moet aan het eind 

van de opleiding ingeleverd worden. Er vindt dan geen restitutie 

plaats van het resterend saldo. 

Aanschaf devices (laptop)
Fioretti College Hillegom zet ook dit jaar in op verdere digitaliseren 

van het onderwijsprogramma.  Daarbij blijft ICT altijd een middel 

maar in deze tijd wel een belangrijk middel. In dat kader vinden wij 

het als school van belang dat elke hieronder genoemde leerling een 

eigen laptop aanschaft. Komend schooljaar gaan de 1e en 2e jaars 

leerlingen kader/mavo en mavo/havo en de 3e en 4e jaars leerlingen 

van Zorg en Welzijn, Dienstverlening en Producten en GL*-leerlingen 

gebruik maken van een eigen laptop.

*GL=gemengde leerweg

Ouderbijdrage
Wij realiseren ons dat ouders/verzorgers met opgroeiende kinderen 

worden geconfronteerd met behoorlijke kosten. Mede hierom 

doen we ons uiterste best de ouderbijdrage zo laag mogelijk te 

houden. Toch willen we onze leerlingen graag iets extra’s bieden. 

Door de bijdrage van de ouders zijn wij in staat het onderwijs en 

de schooltijd aantrekkelijker en interessanter te maken. De hoogte 

van de bedragen wordt jaarlijks besproken met de ouderraden en 

de oudergeleding van de MR. In september vindt u op de website 

www.fioretti.nl de specificatie van de kosten. Deze specificatie wordt 

tijdens de informatieavonden in september toegelicht. Van de 

Centrale Administratie in Voorhout ontvangt u een rekening voor de 

vrijwillige ouderbijdrage en voor de leveringen en diensten.

Te laat komen
Leerlingen die te laat komen melden zich bij de receptie. Te laat 

komen zonder geldige reden wordt door ons geregistreerd als 

ongeoorloofd verzuim. Als er een reden is voor het te laat komen, 

verwachten we vooraf een telefoontje (0252-461 900) of briefje van 

de ouders/verzorgers. Dit briefje dient vooraf ingeleverd te worden 

bij de receptie (niet bij docent en/of coach).
 
Ziek melden en/of afwezigheid
Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, 

verzoeken we u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door te 

geven aan onze receptie (0252-461900). Als uw kind in de loop van 

de dag ziek wordt, meldt uw zoon/dochter zich bij onze receptie; 

wij nemen altijd telefonisch contact met u op. Indien uw kind weer 

beter is, meldt hij/zij zich vóór het 1e lesuur bij de receptie met 

een briefje voorzien van uw handtekening met daarop vermeld de 

dagen van afwezigheid.
 
Verlof aanvragen
Voor verlof moeten we ons als school houden aan de richtlijnen 

die in de leerplichtwet genoemd worden. Het vakantieverlof 

moet ruim van te voren (ca. 8 weken) schriftelijk bij de teamleider 

worden aangevraagd. Op onze website (bij praktische info) staat 

het formulier voor verlofaanvragen. 

Wet bescherming Persoonsgegevens (AVG)
We gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van onze 

leerlingen, maar ook van onze medewerkers. Graag verwijzen wij 

naar bijlage AVG op pagina 19.

Praktische informatie

http://www.fioretti.nl
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Klachtenregeling
Het Fioretti College beschikt over een officiële klachtenregeling. 

Deze klachtenregeling vindt u op onze website www.fioretti.nl in de 

categorie ouders. Deze regeling is alleen van toepassing wanneer 

men met een klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste 

klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in 

goed onderling overleg tussen betrokkenen worden opgelost.

In het leerlingenstatuut is beschreven hoe men hierbij te werk gaat. 

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin de afhandeling van 

de klacht niet tot tevredenheid heeft geleid. In dat geval kan men 

een beroep doen op de klachtenregeling. De (adjunct-) directeur is

het eerste aanspreekpunt in de gevallen dat men van deze regeling 

gebruik wil maken. Deze gaat in eerste instantie na of bovenstaande 

procedure is gevolgd en kan verwijzen naar de contactpersoon.

De contactpersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan 

worden bereikt of dat verwijzing naar bijvoorbeeld hulpverlening, 

klachtencommissie en justitie gewenst en/of noodzakelijk is.  

Binnen onze school zijn mevrouw A. Hogervorst-Vergeer 

(vge@fioretti.nl) en de heer G. Boesaard (bog@fioretti.nl) aangesteld 

als vertrouwenspersoon voor leerlingen. Voor alle duidelijkheid: 

klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid 

bestaat, bijvoorbeeld klachten over de gang van zaken bij examens, 

dienen langs die lijn te worden afgehandeld.

Het Fioretti College is aangesloten bij de klachtencommissie voor  

het Katholiek Onderwijs: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

Het ministerie van OCW heeft vertrouwensinspecteurs voor

het voortgezet onderwijs aangesteld. Zij zijn bereikbaar via 

telefoonnummer 0900 - 111 311 (tijdens kantooruren en tegen  

lokaal tarief). Bij het meldpunt kunt u terecht met klachtmeldingen 

over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld 

en psychisch geweld, zoals grove pesterijen. Ook als u 

wordt geconfronteerd met signalen inzake discriminatie, 

onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, 

extremisme e.d. kunt u contact opnemen met een van de 

vertrouwensinspecteurs. De vertrouwensinspecteur kan  

met u zoeken naar de meest wenselijke aanpak.

http://www.fioretti.nl
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Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Studiedag / lesvrij leerlingen 2 september 2019

Herfstvakantie  21 oktober t/m 

  25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 

  t/m 3 januari 2020

Studiedag / lesvrij leerlingen 20 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 

  t/m 28 februari 2020

2e Paasdag 13 april 2020

Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2020

Bevrijdingsdag 5 mei 2020

Hemelvaartsweekend 21 en 22 mei 2020

2e Pinksterdag 1 juni 2020

Lesvrij leerlingen (overige dagen) 13, 15 en 17 juli 2020

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020

Extra informatie:

Inleveren boeken en ophalen rapport 14 en 16 juli 2020

Enkele studiedagen worden nog ingepland. U wordt hierover 

tijdig via de mail geïnformeerd.

Leerlingenstatuut
Regels die betrekking hebben op het functioneren van leerlingen 

en docenten staan vermeld in het “leerlingenstatuut”.  

De volledige tekst van het leerlingenstatuut vindt op 

onze website www.fioretti.nl in de categorie leerlingen -> 

praktische info. Daar kunt u het leerlingenstatuut downloaden.

http://www.fioretti.nl
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 leerjaar 1  leerjaar 2

M/H K/M B B/K M/H K/M B B/K

VAKKEN

CCG (=klass.les) 1 1 1 1 1 1 1 1

MA

MK

NE 4 4 4 4 3 3 4 4

EN 3 3 3 3 3 3 3 3

WI + 1 uur rekenen 4 4 4 4 4 4 4 4

WI

REK

FA 3 3 2 2**

DU 3 3**

MM 4 4 4 4

GS/GSV 2 2 2 2

AK 2 2 2 2

EC 1 1

BI 2 1 2 1

Talent Factory vakken

N&Z 1 2 3 3 1 2 3 3

Techniek & 

Technologie

3 3 3 3 3 3 3 3

ART 3 3 3 3 3 3 3 3

LO 3 3 3 3 2 2 3 3

NSK 2 2 2 2

NA/NSK 1

SK/NSK 2

KV1

B.PR.

THE ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2))

DA ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2))

KV2 (dans)

SPO

LO2

lessen p.w 31 31 28 28 34 31/32 30 30

Lessentabel leerjaar 1 en 2

verplicht vak of een ((verplicht keuzevak))
verplicht sectorvak of een ((keuzesectorvak))
((facultatief))

*  alle leerlingen die geen wiskunde in het vakkenpakket hebben OF  
  zwakke rekenaars krijgen rekenen in leerjaar 3 aangeboden.
**  bij 2 K/M moet een keuze worden gemaakt tussen FA en DU
  KV2 (=dans) en LO2 zijn ook examenvakken (start in leerjaar 3)
GL  2 vakken kiezen bij * en ! Vakken
D&P  2 vakken kiezen uit 3 bij (( ))
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Lessentabel leerjaar 3

leerjaar 3

M M M M GL H B/K B/K B/K

VAKKEN EC TN Z&W LB D&P Z&W TN

CCG (=klass.les) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MA 2 2 2 2 2 2 2 2

MK ((3))

NE 3 3 3 3 3 3 3 3 3

EN 3 3 3 3 3 3 3 3 3

WI + 1 uur rekenen 4 4 4 4 4 4

WI ((3)) ((3)) 3

REK ((1))* ((1))* ((1))*

FA ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) 3

DU ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) 3  

MM

GS/GSV ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) 3

AK ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) 2

EC 3 ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) 2 ((3))

BI ((3)) ((3)) 3 3 ((3)) ((3)) 3

Talent Factory vakken

N&Z

Techniek & 

Technologie

ART

LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2

NSK

NA/NSK 1 ((3)) 3 3 ((3)) ((3)) 3 3

SK/NSK 2 ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) 3

KV1 de lessen KV1 vinden plaats in projectvorm

B.PR. 7 14 14 14

THE ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2))

DA ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2))

KV2 (dans) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3))  ((3)) ((3)) ((3))

SPO      ((2)) (2)) ((2))

LO2 ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3))

lessen p.w 30/34 30/34 30/34 30/34 30/34 32 32 32 32

verplicht vak of een ((verplicht keuzevak))
verplicht sectorvak of een ((keuzesectorvak))
((facultatief))

*  alle leerlingen die geen wiskunde in het vakkenpakket hebben OF  
  zwakke rekenaars krijgen rekenen in leerjaar 3 aangeboden.
   KV2 en LO2 zijn ook examenvakken (start in leerjaar 3)
GL  2 vakken kiezen bij * en ! Vakken
D&P  2 vakken kiezen uit 3 bij (( ))
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leerjaar 4

M M M M GL BL BL BL BL KL KL KL

VAKKEN EC TN Z&W LB EC Z&W TN DP E&O Z&W TN

CCG (=klass.les) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MA

MK ((4)) ((4))

NE 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

EN 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

WI + 1 uur rekenen

WI ((4)) 4 ((4)) ((4)) ((4)) ((4)) ((4)) 4 ((4)) ((4)) ((4)) 4

REK

FA ((4)) ((4)) ((4)) ((4)) ((4))

DU ((4)) ((4)) ((4)) ((4)) ((4)) ((4)) ((4))

MM

GS/GSV ((4)) ((4)) ((4)) ((4)) ((4))

AK ((4)) ((4)) ((4)) ((4)) ((4))

EC 4 ((4)) ((4)) ((4)) ((4)) 4 ((4)) 4

BI ((4)) ((4)) 4 4 ((4)) 4 ((4)) 4

Talent Factory vakken

N&Z

Techniek & 

Technologie

ART

LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

NSK

NA/NSK 1 ((4)) 4 ((4)) ((4)) ((4)) 4 4

SK/NSK 2 ((4)) ((4)) ((4)) ((4)) ((4))

KV1

B.PR. 7 14 14 14 14 14 14 14

THE ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2))

DA ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2))

KV2 (dans) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3)) ((3))

SPO ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2))

LO2 ((2)) ((2)) ((2)) ((2)) ((2))

lessen p.w 29-31 29-31 29-31 29-31 29-31 31-32 31-32 31-32 31-32 31-32 31-32 31-32

Lessentabel leerjaar 4

verplicht vak of een ((verplicht keuzevak))
verplicht sectorvak of een ((keuzesectorvak))
((facultatief))
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Onderwijsresultaten 2019

Kwaliteit van ons onderwijs

                      BOVENBOUW  

ONDERBOUW  

 

BOVENBOUW  

 

   

VMBO B  VMBO K  VMBO G/T  HAVO    

voldoende  

norm  
95,46%  

75%

80%

85%

90%

95%

100%

15/16 16/17 17/18 Driejaarstotaal

Berekend  
oordeel  

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

vmbo b vmbo k vmbo g/t havo
5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

vmbo b vmbo k vmbo g/t havo

norm  
- 7,00%  

-20%
-15%
-10%

-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

16/17 17/18 18/19 Driejaarstotaal

norm  norm  87,32%  86,37%  86,78%      6,37  6,18  6,18      

voldoende  voldoende  geen oordeel    

Onderwijspositie t.o.v. advies  po  Onderbouwsnelheid  

Bovenbouwsucces (Driejaarstotaal)  Examencijfers (Driejaarstotaal)  

Onderstaande overzichten geven de resultaten/

berekeningen weer van ons onderwijs. 

U kunt zien hoe we ervoor staan en hoe goed we het doen.  

Hier vindt u bijvoorbeeld het percentage leerlingen dat een 

diploma behaalt, met welke examencijfers ze dat doen en hoeveel 

procent van de leerlingen onvertraagd de onder- en bovenbouw 

doorloopt. Daarnaast kunt u zien wat de ontwikkelingen zijn 

binnen ons onderwijs, hoe we met lesuitval en pesten omgaan. 

Maar ook hoe tevreden de leerlingen en ouders over ons zijn. 

Onderstaande gegevens zijn ook via www.scholenopdekaart.nl 

in te zien. De informatie die we krijgen uit verschillende 

kwaliteitsmetingen gebruiken wij ook zelf. We kunnen zien waar 

het goed gaat en we kunnen ook (waar dat nodig is) gerichte 

verbeteracties starten. Tenslotte kunt u ook kijken op de site van 

de onderwijsinspectie. Hier kunt u zien hoe de onderwijsinspectie 

onze school beoordeelt.

https://www.scholenopdekaart.nl
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Berekeningen 2019
Berekeningen 2019

Bevoegd gezag 53990

Naam school

Adres

Plaats 00UZ-4

2016-2017

VMBO B VWO

93,38%

91,19%

85,37%

89,76%

87,32%

boven de norm

VMBO B VWO

6,88

7,05

7,04

6,99

6,37

boven de norm

VMBO B VWO

VMBO B VWO

-0,41

-0,70

-0,60

-0,57

0,50

1,00

gering verschil

Onderbouwsnelheid

Stichting Fioretti Teylingen

Hillegom

Van den Endelaan 5a

2182 ES  Hillegom

Bevoegd gezag nr.

BRIN-Vestnr.

Onderwijspositie t.o.v. advies po

-1,27%

0,00%

-7,00%

boven de norm

3,38%

12,81%

2017-2018

VMBO-breed/HAVO/VWOVergelijkingsgroep

Norm zeer groot verschil

Norm groot verschil

2015-2016

Verschil SE-CE

Berekend oordeel

2016-2017

2016-2017

2017-2018

Gem 3 jaar

Norm (na correctie)

2017-2018

Gem 3 jaar

Norm (na correctie)

Examencijfer

Resultaat

2015-2016

2016-2017

0,50

1,00

6,18

boven de norm

VMBO G/T

VMBO G/T

0,04

VMBO K

VMBO K

0,30

0,31

0,13

0,23

0,50

1,00

6,18

boven de norm

-0,08

6,38

6,59

6,50

Gem 3 jaar

2018-2019

0,01

-0,02

86,37%

boven de norm

2017-2018

Gem 3 jaar

voldoende

VMBO K

6,49

2015-2016

Bovenbouwsucces VMBO K

Resultaat

gering verschil

voldoende

Resultaat

Resultaat

Norm

gering verschil

voldoende

VMBO G/T

94,17%

95,89%

95,74%

95,33%

86,78%

boven de norm

VMBO G/T

6,32

6,63

6,56

6,52

96,09%

98,23%

97,16%

97,23%

boven de norm

HAVO

HAVO

65,52%

HAVO

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Gem 3 jaar

Norm (na correctie)

Resultaat

99,83%

99,62%

98,52%

99,37%

95,46%

HAVO

geen oordeel
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Berekeningen 2019

Bevoegd gezag Bevoegd gezag nr. 53990

Naam school

Adres

Plaats BRIN-Vestnr. 00UZ-4

boven de norm

boven de norm

VMBO B VMBO K VMBO G/T HAVO VWO

boven de norm boven de norm boven de norm

boven de norm boven de norm boven de norm

gering verschil gering verschil gering verschil

voldoende voldoende voldoende geen oordeel

2182 ES  Hillegom

Stichting Fioretti Teylingen

Hillegom

Van den Endelaan 5a

Onderwijspositie

Onderbouwsnelheid

Resultaten

vergelijkingsgroep voor 
indicator Onderwijspositie 
t.o.v. advies po

VMBO-breed/HAVO/VWO

oordeel over alle resultaten 
over drie jaar

Verschil SE-CE

Examencijfers

Bovenbouwsucces

Vervolg
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Bewegen en een gezonde leefstijl
Als Fioretti College Hillegom ondersteunen we een gezonde 

en sportieve levensstijl voor leerlingen en medewerkers.  

We stimuleren sport, bewegen en gezonde voeding. Al onze 

leerlingen hebben minimaal twee uur lichamelijke opvoeding in 

het lesprogramma zitten. Daarnaast worden elk jaar verschillende 

sportevenementen georganiseerd. Leerlingen kunnen zich ook 

extra aanmelden voor een dansklas en/of sportklas. Wij hanteren 

het vignet rookvrije school. 

De gezonde schoolkantine
Naast de richtlijnen voor bewegen en sport voldoet onze school 

aan de richtlijnen van het Voedingscentrum: de Richtlijnen 

Gezondere Kantines. We vinden het belangrijk dat het aanbod in 

de kantine en via de automaten gezond is. Op deze manier dragen 

wij ook bij aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl van onze 

leerlingen. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in 

de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen.

Educatie

• Wij besteden binnen de lessen van Natuur en Zorg en Zorg  

en Welzijn aandacht aan gezonde voeding.

• Tijdens diverse schoolse activiteiten wordt er aandacht besteed 

aan gezonde voeding (sportdagen en projecten). 

Omgeving

• Onze gezonde schoolkantine voldoet aan de richtlijnen van het 

Voedingscentrum.

• De gezonde schoolkantine wordt door leerlingen van Zorg en 

Welzijn geleid en beheerd onder begeleiding. Aan de hand van 

het jaarrooster staan de leerlingen eens per jaar een week in de 

gezonde schoolkantine. 

• Met de cateraar van de automaten hebben wij afgesproken  

dat zij regelmatig het aanbod checken via de Kantinescan van 

het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren. Als er nieuwe 

producten worden toegevoegd, wordt eerst gekeken of deze  

producten voldoen aan betere-keuzecriteria.

• Onze leerlingen en medewerkers kunnen zelf eenvoudig 

water inschenken bij het tappunt naast de uitgiftebalie van de 

schoolkantine.

Meer informatie is te vinden op www.degezondeschoolkantine.nl.

Op de website van het Voedingscentrum staan alle ins en outs

over de Gezonde Schoolkantine.

Een gezonde school 

www.degezondeschoolkantine.nl
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Privacy
Om onderwijs te geven en leerlingen te begeleiden worden 

persoonlijke gegevens van leerlingen verzameld en verwerkt.  

Het gaat om informatie die noodzakelijk is voor een goede 

uitvoering van het dagelijks werk op school. Als gegevens 

herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van 

persoonsgegevens en is de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) van toepassing. 

Hieruit vloeit voort dat wij als school zorgvuldig omgaan met de 

persoonlijke gegevens van leerlingen en personeel en dat misbruik 

wordt voorkomen.

Op basis van de AVG heeft Stichting Fioretti Teylingen een 

privacyreglement opgesteld. Dit is te vinden op zowel de website 

van de school als van de stichting. In het privacyreglement en het 

leerlingenstatuut is beschreven welke persoonlijke gegevens in 

onze leerlingenadministratie worden vastgelegd.

Foto- en filmopnamen
Voor onze interne en externe PR worden regelmatig foto- 

en filmopnamen gemaakt. Veelal betreft dit activiteiten als 

sportdagen, schoolfeesten, muziekuitvoeringen en excursies.

Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor onder andere onze 

website en ons drukwerk. Als we het portret van één specifieke 

leerling willen gebruiken voor de wervingsposter of de voorkant 

van een brochure (zoals de schoolgids), zullen we ouders c.q. 

leerlingen om toestemming vragen. Als een leerling bezwaar 

maakt tegen het gebruik van zijn afbeelding, kan hij/zij of kunnen 

de ouders dat bij aanvang van het schooljaar kenbaar maken bij 

de schoolleiding. Het is niet mogelijk foto’s uit reeds gepubliceerd 

drukwerk te laten verwijderen.

Ten behoeve van de interne en externe PR maken we ook gebruik 

van sociale media. Hier plaatsen we regelmatig foto’s en berichten 

over activiteiten van de school. We denken d.m.v. sociale media de 

verschillende doelgroepen beter te kunnen informeren en meer in 

het algemeen de betrokkenheid bij de school te vergroten. 

De inhoud van de berichten is altijd schoolgerelateerd.

Van medewerkers en leerlingen verwachten we dat ze online 

dezelfde sociale omgangsvormen hanteren als offline.  

Als fatsoensnormen worden overschreden zullen we passende 

maatregelen nemen. 

Ook voor professionaliseringsdoeleinden worden soms 

beeldopnamen gemaakt. We vinden het namelijk belangrijk dat 

docenten zich voortdurend ontwikkelen. Eén van de instrumenten 

die daarbij gebruikt kan worden, is het filmen van een les.

Het kan niet anders dan dat daarbij ook leerlingen in beeld komen. 

De filmbeelden worden door de betrokken docent bekeken en 

daarna vernietigd.

Bijlage AVG


