Praktisch &
Persoonlijk

Kennismaking met
de school

De wiskundeleraar maakt
altijd grapjes
Larissa Deckers (m1b)
uit Heeswijk-Dinther
“Ik ben met mijn ouders vaak naar de Open Dag geweest. De Doedagen waren ook erg
leuk. Eigenlijk is de overstap naar de middelbare school precies gegaan zoals ik
verwacht had. Ik wist al snel de weg in het nieuwe schoolgebouw. Het is wel een stukje
fietsen vanuit Heeswijk-Dinther. Als de lesdag om 8.30 uur begint, fietsen we om
7.45 uur aan. Beeldende vorming en wiskunde vind ik de leukste vakken. De wiskundeleraar maakt altijd grapjes. Ik heb het erg naar mijn zin op het Fioretti College.”

Ik vind gym en de praktijkvakken leuk
Renald Dortmans (bp1a) uit Keldonk

Persoonlijk
Het Fioretti College is een school waar met persoonlijke aandacht
het beste in elke leerling naar boven gehaald wordt. We werken in
teams, in kleine onderwijsgroepen. Aan een groep leerlingen is een
vaste groep docenten gekoppeld. Leerlingen werken aan een
onderwijsprogramma op maat, met tijd en ruimte voor oriëntatie
op vervolgopleiding en beroep. Daarnaast is er veel aandacht voor
projecten, (maatschappelijke) stages, excursies, schoolkampen,
cultuur, kunst, dans, muziek en sport. Op die manier halen we
talenten in elke leerling naar boven.
We hechten veel waarde aan het contact met ouders, want samen
met u maken we de school. De mentor is daarin een belangrijke
schakel. U kunt altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen met
de mentor van uw kind. Daarnaast zijn er algemene en individuele
ouderavonden en worden er rapporten mee naar huis gegeven.
U kunt de prestaties van uw kind online bekijken in Magister.
Via de website, Facebook en de digitale nieuwsbrief houden we u
op de hoogte van alles wat er op het Fioretti College speelt.
Daarnaast hebben we regelmatig gesprekken met onze leerlingen
over wat ze doen, hoe ze het doen en wat ze denken beter te

kunnen doen. Door deze persoonlijke begeleiding laten we de
loopbaan van de leerlingen zo optimaal mogelijk verlopen.

Praktisch
Het Fioretti College is een school voor middelbaar algemeen
vormend onderwijs (mavo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs (PrO). Binnen de school kunnen
leerlingen alle leerwegen van het vmbo volgen. In de bovenbouw
(klas 3 en 4) heeft de leerling de keuze uit zes profielen: Economie
& Ondernemen, Horeca, Bakkerij & Recreatie, Produceren, Installeren
& Energie, Bouwen, Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport en
Zorg & Welzijn. De mavo-leerlingen kiezen een beroepsvoorbereidend
vak: Dienstverlening & Producten of Technologie & Toepassing.
Onze leerlingen leren door te doen, door te ervaren en door de
opgedane kennis toe te passen. Het gaat om weten wat je kan en
wat je daarmee kunt. De lessen vinden plaats in moderne
theorie- en praktijklokalen en op leerpleinen.

“Ik fiets elke dag met een groepje kinderen uit Keldonk in 20 minuten
naar school. Ik heb al nieuwe vrienden gemaakt in de klas en school is
best okay. Ik vind gym en de praktijkvakken leuk.
Ik ben namelijk graag met mijn handen bezig. Ik vind het lastig om
veel te lezen en schrijven. Onze klas is soms een beetje druk, maar
gelukkig weten de leraren ons wel stil te krijgen. Ik wil later rapper of
profvoetballer worden.”

We hebben hele aardige docenten
Guusje Callaars (m1c) uit Erp

“Mijn nieuwe klas is een fijne groep. Twee meisjes van de basisschool zitten ook bij mij
in de klas. Ik heb al veel nieuwe vriendinnen gemaakt. In de pauze hebben we het heel
gezellig samen. We hebben hele aardige docenten. Mens & Natuur vind ik een leuk vak.
Het is soms in de gangen en op de trappen wel erg druk. Ik denk wel eens na over wat
ik later wil worden. Ik vind het leuk om met kinderen te werken. Maar kapster of
stewardess worden lijkt me ook wel wat.”

Afdelingen & Leerwegen
Afdeling mavo-vmbo

Combiklas mavo-kader

De afdeling mavo-vmbo kent de beroepsgerichte route, met daarin
de leerwegen basisberoeps en kaderberoeps, en de theoretische
route, de mavo. Voor alle leerwegen geldt dat er veel aandacht is
voor het vergroten van zelfstandigheid, het nemen van verantwoordelijkheid en het ontdekken en ontplooien van talenten.

Leerlingen die er nog niet helemaal zeker van zijn of zij mavo
aankunnen en wat extra begeleiding nodig hebben, krijgen in deze
klas ondersteuning op maat. Langzaam wordt er toegewerkt naar het
meest passende niveau: mavo, of in sommige gevallen kaderberoeps.

Basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor leerlingen die niet
zozeer theoretisch, maar juist meer praktisch zijn ingesteld. In deze
leerweg doe je examen in 4 algemene vakken en 1 praktijkvak.
Het examenprogramma voor deze leerweg is minder uitgebreid en meer
praktisch dan dat van de andere leerwegen. Het diploma geeft recht op
instroom in niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Kaderberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefst
opdoen door praktisch bezig te zijn. De leerling doet examen in 4
algemene vakken en 1 beroepsgericht vak. Het examenprogramma
voor deze leerweg is uitgebreider en moeilijker dan het examen
basisberoeps en makkelijker dan het programma voor mavo.
Bovendien wordt er veel tijd aan het beroepsgerichte vak besteed.
Het diploma geeft recht op instroom in niveau 3 of 4 van het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Mavo
Leerlingen die echt theoretisch bezig willen zijn, vinden hier hun
uitdaging. Het diploma geeft recht op instroom in niveau 3 of 4 van het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of de havo. Bijzonder is dat alle
mavo-leerlingen eindexamen doen in 7 vakken (waaronder wiskunde).
Naast 6 theorievakken krijgen de leerlingen een beroepsvoorbereidend
vak: Dienstverlening & Producten of Technologie & Toepassing. Er kan
ook examen gedaan worden in 8 vakken. Dat achtste vak is Duits.

Je wisselt
elk uur van lokaal
en docent
Sam Oppers (m1a) uit Erp
“De middelbare school is best wel anders, omdat je elk uur van
lokaal en docent wisselt. We hebben ook meer huiswerk en
toetsen dan op de basisschool. Maar ik vind het wel heel leuk
op school. Ik zit bij mijn beste vriendin van de basisschool in de
klas en heb al veel nieuwe vrienden gemaakt. Tijdens de
talenturen doe ik nu negen weken lang aan wereldkoken.
Wat we klaarmaken mogen we ook mee naar huis nemen.
Later wil ik misschien iets met dieren gaan doen.”

Havo-Mavo brugklas
Voor leerlingen waarvan nog niet duidelijk is of de havo of de mavo
het juiste schooltype is, is er de havo-mavo brugklas. Zij krijgen op
havo-niveau les op het Zwijsen College. De lessen worden gegeven
door een klein docententeam. In de loop van het jaar wordt in goed
overleg de vervolgroute bepaald: havo of mavo. Is dat mavo dan
maakt de leerling de overstap naar het Fioretti College.

Afdeling praktijkonderwijs (PrO)
De afdeling PrO is de plaats waar leerlingen leren door doen.
We bieden in de onderbouw veel praktijkvakken aan: Koken,
Bouwtechniek, Metaaltechniek, Techniek, Mode & Vormgeving,
Facilitair, Groen en Verkoop. Daarnaast wordt Nederlands, Wiskunde,
Engels, Cultuur & Maatschappij en ICT aangeboden. Dat gebeurt op
een aangepast niveau. Het Praktijkonderwijs is geschikt voor
leerlingen die de lesstof van het vmbo te moeilijk vinden. In de
bovenbouw bestaat het praktijkdeel vooral uit stages. Door deze
stages worden leerlingen voorbereid op hun toekomstige beroep.
Leerlingen waarvoor dat mogelijk is, krijgen in het vijfde leerjaar een
voorbereiding op het Entree onderwijs (ROC) aangeboden.

Combiklas basis-PrO
Wanneer een doorgroei naar het vmbo mogelijk lijkt, maar de start
binnen PrO wenselijk is, kan een leerling geplaatst worden in de
combinatieklas. Langzaam wordt er toegewerkt naar het best
passende niveau. Dat kan dus vmbo-basisberoeps, maar in sommige
gevallen ook praktijkonderwijs zijn.

De pauzes mogen wel
wat langer duren
Nisa Naz Karaca (b2a) uit Veghel
“Mijn mentor is heel lief en gezellig. Onze docenten zijn aardig, maar soms
ook wel een beetje streng. Ik woon lekker dicht bij de school en ga er graag
naartoe. Ik ben blij met mijn goede cijfers. Engels en wiskunde vind ik leuke
vakken. De pauzes mogen wat mij betreft wel een beetje langer duren,
want ik heb altijd te weinig tijd om met mijn vriendinnen te kletsen.
Later wil ik misschien voor Artsen zonder Grenzen gaan werken.”

Kennismaking & Aanmelding
Doedagen

Open Dag

Honderden leerlingen uit groep 8 van de basisscholen uit de regio
bezoeken jaarlijks onze Doedagen. Dit schooljaar vinden die
Doedagen plaats in de week van 14 tot en met 18 januari 2019.
Leerlingen uit Sint-Oedenrode zijn van harte welkom op de
Doemiddagen op woensdag 16 of 23 januari.

Het beste moment om de school met al je zintuigen te ervaren is
tijdens de Open Dag op zaterdag 2 februari 2019. Dan bruist het
gebouw aan de Muntelaar van de activiteiten. Tussen 11.00 en
15.00 uur kunnen nieuwe leerlingen samen met hun ouders de
school in vol bedrijf bekijken. De kennismaking bestaat niet alleen
uit kijken, maar ook uit proeven, ruiken, horen, voelen en actief
meedoen. Het ideale moment om de veelzijdigheid en de sfeer van
het Fioretti College te ervaren!

De leerlingen krijgen tijdens de Doedag een rondleiding en doen aan
percussie. Daarna kunnen ze kiezen uit leuke workshops op het Zorg
& Welzijn plein of het maken van een techniekwerkstuk. Het doel is
om de leerlingen kennis te laten maken met het Fioretti College
terwijl de hele school gewoon in bedrijf is.

Aanmelding & Plaatsing
Leerlingen die door hun ouders worden aangemeld, worden
zorgvuldig in de juiste leerweg geplaatst. Het advies van de
basisschool is daarbij bepalend. Andere gegevens, zoals de uitslag
van de eindtoets basisonderwijs en eventueel de rapportage van
een psychologische test, kunnen dat advies ondersteunen.
U kunt uw kind persoonlijk aanmelden op het Fioretti College
op maandag 11 en dinsdag 12 maart tussen 18.30 en 20.30 uur,
en op woensdag 13 maart tussen 16.00 en 17.00 uur.

Dingen ontwerpen vind ik leuk
Kiki Batenburg (m4d) uit Veghel

“Omdat ik nu in het examenjaar zit, moet ik elke dag veel doen voor school. Ik leer
regelmatig en zo goed mogelijk, want ik ben bang dat ik de stof weer vergeet. Ik vind het
best wel spannend om dit schooljaar eindexamen te doen. Als ik geslaagd ben, wil ik
naar Sint Lucas in Boxtel. Ik vind het leuk om met mijn handen te werken en om dingen
te ontwerpen. Economie en tekenen zijn mijn favoriete vakken. Dat komt goed van pas
voor mijn vervolgstudie en mijn werk later.”

Mijn mentor helpt me goed bij mijn keuzes
Dwayn Diedericks (p5a) uit Sint-Oedenrode
“Ik fiets al 5 jaar elke dag drie kwartier van Boskant naar Veghel en weer terug.
Ik kom elke dag met plezier naar school en vind de afstand geen probleem.
Inmiddels zit ik in klas 5 van het praktijkonderwijs. Ik wil graag elektricien worden
en doe de mbo-voorbereiding op het Fioretti College. Vanuit school loop ik stage bij
een elektrotechnisch bedrijf in Nijnsel. Volgend jaar ga ik de Entree-opleiding op
het ROC doen. Mijn mentor helpt me goed bij mijn keuzes.”

Zorg & Welzijn is ook voor
jongens interessant
Matthias Ali (kz3f) uit Veghel
“Ik wil later in het jongerenwerk of in de beveiliging gaan werken.
Daarvoor moet ik mijn EHBO-diploma hebben. Op de afdeling Zorg &
Welzijn heb ik de mogelijkheid om hiervoor te oefenen. Veel meisjes
kiezen voor Zorg & Welzijn, maar het is ook voor jongens interessant.
Bij basiszorg gaat het onder andere om koken, conciërgewerkzaamheden en ondersteunende diensten. Bij opvoedkundige zorg gaat
het om werken met kinderen en jongeren. Ik kijk uit naar een
vervolgstudie op het ROC.”

Contactpersonen
• Mevr. S. van Lieshout
afdelingsdirecteur vmbo-onderbouw
0413-340575, sli@fioretticollege.nl

• Dhr. E. Vijn
afdelingsdirecteur praktijkonderwijs
0413-340575, evy@fioretticollege.nl

Afstandenkaart

Gemiddelde afstand van basisscholen naar Fioretti College

Vinkel 15 km

Berlicum 14 km
Nistelrode 10,5 km

Middelrode 12 km
Oventje 11 km

Uden 7 km

Olland 15 km

Venhorst 14,5 km
Erp 6 km
Sint-Oedenrode 11 km

Boekel 9,5 km

Keldonk 6,5 km
Handel 14 km

Nijnsel 12 km

Gemert 12,5 km

Son 16 km
Breugel 16 km
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Mariahout 12 km
Beek en Donk 13 km

Bezoekadres:
Muntelaar 4, 5467 HA Veghel
Postadres:
Postbus 280, 5460 AG Veghel
T: 0413-340575
E: info@fioretticollege.nl www.fioretticollege.nl

Het Fioretti College is een school
onder het bevoegd gezag van

