
 

 

Introductieprogramma   Fioretti   College,   MAVO-3   en   MAVO-4    dinsdag   1   september   2020  

Lisse,   juli   2020  
 
Beste   ouder(s)/verzorger(s),  

Op   dinsdag   1   september   start   het   nieuwe   schooljaar   voor   uw   zoon/dochter   in   de   vorm   van   een  
introductieprogramma.   Het   eerste   deel   van   het   programma   voor   3   mavo   vindt   op   school   plaats   (o.a.  
kennismaking   met   de   klas   en   mentor,   bespreken   rooster,   telefoonketen,   uitleg   PTA/examenreglement).   Het  
tweede   deel   van   3   mavo   bestaat   uit   een   sportief   onderdeel   waarbij   geen   speciale   kleding   nodig   is.   De  
leerlingen   verplaatsen   zich   per   fiets   zelfstandig   tussen   de   school   en   de   sportaccommodatie.   

Het   introductieprogramma   voor   de   leerlingen   van   4   mavo   bestaat   ook   uit   2   delen.   Het   eerste   deel   betreft   een  
kennismaking   en   uitleg   over   het   examenjaar.   In   het   2e   deel   starten   de   leerlingen   met   het   profielwerkstuk.  

Op   woensdag   2   september   starten   de   lessen   volgens   rooster.   Het   schema   voor   dinsdag   1   september   ziet   er  
als   volgt   uit:  

3   MAVO  
 
Klas     Aanvang  Locatie  
3M1  10.00   -   12.30  Lokaal   112  
3M2  10.00   -   12.30  Lokaal   113  
3M3  10.00   -   12.30  Lokaal   114  
3M4  10.00   -   12.30  Lokaal   122  
 
Meenemen:   etui   en   lunch  
 
4   MAVO  
 
Klas     Aanvang  Locatie  Profielwerkstuk  Locatie  
4M1  11.00   -   12.00  Lokaal   215  12.00   -   14.00  Lokaal   205  
4M2  11.00   -   12.00  Lokaal   216  12.00   -   14.00  Lokaal   206  
4M3  11.00   -   12.00  Lokaal   217  12.00   -   14.00  Lokaal   221  
4M4  11.00   -   12.00  Lokaal   210  12.00   -   14.00  Lokaal   224  
 
Meenemen:   etui   en   lunch  
 
Schoolfotograaf  

Op   1   september   zal   de   schoolfotograaf   de   examenfoto   van   alle   de   examenkandidaten   in   4   mavo   maken.   Op  
1,   2   en   3   september   is   de   schoolfotograaf   ook   aanwezig   om   de   portret-   en   klassenfoto’s   te   maken.   De  
indeling   van   de   groepen   zal   uiterlijk   31   augustus   op   onze   website   te   vinden   zijn.   

Voor   nu   wensen   wij   u   een   goede   vakantie   toe.   We   hopen   uw   zoon   en/of   dochter   op   dinsdag   
1   september   uitgerust   en   enthousiast   te   mogen   begroeten!   

Met   vriendelijke   groeten.  
 
Dhr.   C.P.    Barnhoorn  
Teamleider   3   en   4   MAVO  
e-mail:    bnh@fioretti.nl  
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