
Vakanties 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.

De informatiekaart van het  
Fioretti College Hillegom is een  

FSC-gecertificeerde productie. w
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Fioretti College Hillegom 
vmbo - mavo - havo (onderbouw)

Van den Endelaan 5a
2182 ES  Hillegom
T  (0252) 46 19 00
E  infofiohillegom@fioretti.nl
I  www.fioretti.nl 

Tot slot
We wensen uw zoon/dochter op het
Fioretti College Hillegom een fijne schooltijd
toe met goede resultaten en vertrouwen op een 
plezierige samenwerking.

M. van Buuren, directeur

2019_2020



 

Informatie en contact 
Wilt u meer informatie? Op de website
www.fioretti.nl en vervolgens Fioretti College 
Hillegom, vindt u veel informatie over onze 
school. Mocht uw vraag daar niet beantwoord 
worden dan kunt u contact opnemen met de 
school. Ook informeren we u regelmatig via 
het digitale ouderbulletin “Fio-Actueel” dat 
u per e-mail ontvangt. 

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. Vanaf de tweede keer zonder geldige 
reden te laat, betekent de volgende dag  
’s middags corvee. Als er een reden is voor 
het te laat komen, verwachten we vooraf een 
telefoontje (0252 46 19 00) of briefje van de 
ouders/verzorgers. Dit briefje dient vooraf 
ingeleverd te worden bij de receptie (niet bij 
coach en/of docent).

Ziek melden en/of afwezigheid
Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar
school kan komen, verzoeken we u dit tussen
8.00 - 8.30 uur telefonisch door te geven aan 
onze receptie (0252 46 19 00). 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. Als 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. Wij gaan ervan uit dat u probeert 
afspraken met (tand)artsen, orthodontisten en 
dergelijke zoveel mogelijk buiten de lestijden van 
uw kind te plannen. Als dit toch niet lukt, kunt u 
ons vooraf op de hoogte stellen van de afspraken. 
Dit kan telefonisch (0252 46 19 00) en/of met een 
briefje voorzien van uw handtekening 
(af te geven bij de receptie).

Schoolleiding
•    Directeur
 dhr. M. van Buuren buu@fioretti.nl

•    Adjunct-directeur 
dhr. B.J.H.T.O. Kersten ker@fioretti.nl

Functionarissen
•    Teamleiders onderbouw 

dhr. H. van de Crommert crt@fioretti.nl huis groen 
   (basis/kader) 
 mevr. H. Hoekstra hka@fioretti.nl huis goud 
   (basis/kader)
 dhr. D. Waasdorp wdp@fioretti.nl huis blauw
   (kader/mavo en 
    mavo/havo)
•     Teamleiders bovenbouw 

dhr. D. Kortekaas kor@fioretti.nl ondernemen & ICT
 dhr. D. van Ewijk ewy@fioretti.nl techniek 
 mevr. H. Zoet zoe@fioretti.nl zorg & welzijn
 dhr. A. de Vries vre@fioretti.nl mavo en havo 

•   Coördinator Ondersteuning 
 dhr. J. van ‘t Wout wot@fioretti.nl

•   Interne vertrouwenspersoon
 mevr. A. Hogervorst-Vergeer vge@fioretti.nl
 dhr. G. Boesaard bog@fioretti.nl

•    Decaan
 dhr. R. Jansen rjn@fioretti.nl

•    Dyslexie/Kurzweil
 mevr. P. Beuk scb@fioretti.nl

Onderbouw 

1e lesuur  8.45 – 9.30

2e lesuur 9.30  –  10.15

3e lesuur 10.15  –  11.00

pauze 

4e lesuur 11.30  –  12.15

5e lesuur 12.15  –  13.00

6e lesuur 13.00  –  13.45

pauze 

7e  lesuur 14.15  –  15.00

8e  lesuur 15.00  –  15.45 

Bovenbouw

1e lesuur 8.15  –  9.00

2e lesuur 9.00  –  9.45

3e lesuur 9.45 – 10.30 

pauze

4e lesuur  11.00  –  11.45

5e lesuur  11.45  –  12.30

6e lesuur  12.30  –  13.15

pauze

7e  lesuur  13.45  –  14.30

8e  lesuur  14.30  –  15.15 

9e  lesuur  15.15  –  16.00

Verlof aanvragen
Voor (bijzonder) verlof moeten we ons als school 
houden aan de richtlijnen die in de Leerplichtwet 
genoemd worden. Het verlof 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.

Ouderraad
Het Fioretti College Hillegom vindt 
ouderparticipatie belangrijk. Het uitgangspunt 
in de visie van de school is dat leerlingen, 
docenten én ouders/verzorgers als drie-eenheid 
samenwerken. De school beschikt over een 
(centrale) ouderraad. Daarnaast heeft elk huis 
een eigen ouderklankbordgroep. Alle groepen 
bestaan uit enthousiaste ouders die mee willen 
denken en een aantal keren per jaar in gesprek 
gaan met de schoolleiding en/of docenten.  
De ouderraad en de ouderklankbordgroepen 
zijn bereikbaar via een eigen e-mailadres: 
ouderraadfiohil@fioretti.nl  

Rapporten
Drie keer per jaar wordt een rapport 
meegegeven aan onze leerlingen van  
klas 1 t/m 3. Onze vierdejaars leerlingen 
ontvangen twee keer per jaa r een rapport.  
Ook wijzen we u op de mogelijkheid via  
SOM-today de resultaten en aan/afwezigheid 
van uw zoon/dochter in te zien.

Coach
Elke leerling krijgt een coach voor in principe 
twee leerjaren. De coach is het eerste 
aanspreek punt voor u en uw zoon/dochter 
m.b.t. de begeleiding. Minimaal drie keer per 
jaar zullen er coach-ouder-leerling gesprekken  
(COL-gesprekken) plaatsvinden.

Samen met de leerlingen willen we er ook dit schooljaar 
weer een goed en succesvol  jaar van maken. Op deze kaart 
treft u de meest noodzakelijke informatie aan.

Nieuwe schooljaar


