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‘ DE DOCENTEN MAKEN
DE LESSEN EXTRA LEUK’
Pepijn Smits (mk1a) uit Vorstenbosch
Ik had al veel leuke verhalen over het Fioretti College gehoord van mijn oudere zus Sterre.
Ik zit nu in de mavo-kaderklas. Het is fijn dat de docenten hier de lessen extra leuk maken,
bijvoorbeeld met een quiz of speurtocht. Tijdens de talenturen mag je na acht weken
weer een nieuwe workshop kiezen. Je kunt dan van alles onderzoeken. Ik wil later barbier
worden met een eigen zaak. Ik moest ooit in Italië nodig naar de kapper. Daar kwam ik
in een barbershop waar je ook een drankje kon krijgen en gezellig kletsen. Dat laatste
kan ik ook heel goed! Op de foto knip ik mijn nieuwe maatje Jan Jansen.

KENNISMAKING
MET DE SCHOOL

‘ONZE MENTOR LEGT ALLES DUIDELIJK UIT’
Efe Dede (k1d) uit Veghel
Ik voel me erg thuis op het Fioretti College. In mijn huidige klas zitten ook leerlingen

Persoonlijk

Door deze persoonlijke begeleiding laten we de loopbaan van de

Het Fioretti College is een school waar met persoonlijke aandacht het

leerlingen zo optimaal mogelijk verlopen.

beste in elke leerling naar boven gehaald wordt. We werken in teams,

uit mijn oude groep 8 klas. Ik heb ook vrienden in hogere klassen. Dat is handig,
want die weten heel veel over de school en kan ik om raad vragen. Onze mentor
legt gelukkig ook alles heel duidelijk uit. Aan het eind van de introductieperiode

in kleine onderwijsgroepen. Aan een groep leerlingen is een vaste groep

Praktisch

docenten gekoppeld. Leerlingen werken aan een onderwijsprogramma

Het Fioretti College is een school voor middelbaar algemeen vormend

op maat, met tijd en ruimte voor oriëntatie op vervolgopleiding en

onderwijs (mavo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

beroep. Daarnaast is er veel aandacht voor projecten, (maatschappelijke)

en praktijkonderwijs (PrO). Binnen de school kunnen leerlingen alle

stages, excursies, schoolkampen, cultuur, kunst, dans, muziek en sport.

leerwegen van het vmbo volgen. In de bovenbouw (klas 3 en 4) heeft de

Op die manier halen we talenten in elke leerling naar boven.

leerling de keuze uit zes profielen: Economie & Ondernemen (E&O),
Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), Produceren, Installeren & Energie

konden we helaas niet op kamp vanwege corona, maar in plaats daarvan hadden we
een hele gave activiteitendag. Later wil ik graag iets in de ICT of reclame gaan doen.

We hechten veel waarde aan het contact met ouders, want samen met

(PIE), Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Mobiliteit & Transport (M&T)

u maken we de school. De mentor is daarin een belangrijke schakel.

en Zorg & Welzijn (Z&W). De mavo-leerlingen kiezen een beroeps-

‘IK GA MEESPELEN
IN EEN SCHOOLBANDJE’

U kunt altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen met de mentor

voor-bereidend vak: Dienstverlening & Producten (D&P) of

Jari Otjens (ko1a) uit Heeswijk-Dinther

van uw kind. Daarnaast zijn er algemene en individuele ouderavonden

Technologie & Toepassing (T&T).
Ik ben gestart in de koersklas. Dat zijn kleine klassen in vaste lokalen, met eigen docenten

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

Onze leerlingen leren door te doen, door te ervaren en door de

en extra aandacht en begeleiding. Voor de praktijklessen gaan we naar een ander lokaal.

digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alles wat er op het

opgedane kennis toe te passen. Het gaat om weten wat je kan en wat je

Vooral het muzieklokaal met de vier muziekstudio’s is heel gaaf. Ik speel al drie jaar tuba in

Fioretti College speelt.

daarmee kunt. De lessen vinden plaats in moderne theorie- en

het opleidingsorkest van de fanfare Sint Willibrord in Heeswijk. Ik ga dit jaar ook meespelen

praktijklokalen en op leerpleinen.

in één van de schoolbandjes. Later wil ik filiaalmanager worden van een Jumbo. Ik mag al

Daarnaast hebben we regelmatig gesprekken met onze leerlingen over

wel eens meehelpen in Heeswijk. Mijn ouders hebben dat gevraagd tijdens een evenement

wat ze doen, hoe ze het doen en wat ze denken beter te kunnen doen.

dat ze organiseerden voor het Ronald McDonald Kinderfonds.

AFDELINGEN & LEERWEGEN

‘ JE KRIJGT OP HET FIORETTI
COLLEGE GOEDE BEGELEIDING’

Afdeling mavo-vmbo

Combiklas mavo-kader

De afdeling mavo-vmbo kent de beroepsgerichte route, met daarin de

Deze klas is er speciaal voor leerlingen die in de nabije toekomst mavo

leerwegen basisberoeps en kaderberoeps, en de theoretische route, de

aankunnen, maar er nog niet helemaal zeker van zijn of nog wat extra

mavo. Voor alle leerwegen geldt dat er veel aandacht is voor het

ondersteuning nodig hebben. In deze klas wordt nog nadrukkelijker

vergroten van zelfstandigheid, het nemen van verantwoordelijkheid en

maatwerk geleverd en wordt er langzaam toegewerkt naar het meest

Ik kom uit Sint-Oedenrode en dan kun je kiezen uit een heleboel

het ontdekken en ontplooien van talenten.

passende niveau. Dat kan dus mavo, maar in sommige gevallen ook

middelbare scholen. Ik wilde graag een nieuwe start maken en

kaderberoeps zijn.

heb al veel nieuwe vrienden gemaakt. Je krijgt op het Fioretti

Basisberoepsgerichte leerweg

Karlijn van den Biggelaar
(k2a) uit Sint-Oedenrode

College goede begeleiding en de docenten doen hun best om

De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor leerlingen die niet

Havo-Mavo brugklas

je te begrijpen. Ik ben dyslectisch en daar is op deze school echt

zozeer theoretisch, maar juist meer praktisch zijn ingesteld. In deze

Voor leerlingen waarvan nog niet duidelijk is of de havo of de mavo het

aandacht voor. Ik word geholpen bij taal, spelling en begrijpend

leerweg doe je examen in 4 algemene vakken en 1 praktijkvak. Het

juiste schooltype is, is er de havo-mavo brugklas. Deze leerlingen

lezen. Mijn moeder heeft een bedrijf in de kinderopvang, dus ik

examenprogramma voor deze leerweg is minder uitgebreid en meer

krijgen op havo-niveau les op het Zwijsen College. De lessen worden

twijfel nog of ik in de bovenbouw de richting Economie &

praktisch dan dat van de andere leerwegen. Het diploma geeft recht op

gegeven door een klein docententeam. In de loop van het jaar wordt in

Ondernemen of Zorg & Welzijn zal kiezen.

instroom in niveau 2 van het middelbaar beroeps-onderwijs (mbo).

goed overleg bepaald welke vervolgroute de meest geschikte is: havo
of mavo. In het eerste geval blijft de leerling op het Zwijsen College. In

Kaderberoepsgerichte leerweg

het tweede geval maakt de leerling de overstap naar het Fioretti College.

Deze leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefst
opdoen door praktisch bezig te zijn. De leerling doet examen in

Afdeling praktijkonderwijs (PrO)

4 algemene vakken en 1 beroepsgericht vak. Het examenprogramma

De afdeling PrO is de plaats waar leerlingen leren door doen. We bieden

voor deze leerweg is uitgebreider en moeilijker dan het examen

in de onderbouw veel praktijkvakken aan: Koken, Bouwtechniek,

basisberoeps en makkelijker dan het programma voor mavo.

Metaaltechniek, Techniek, Mode & Vorm-geving, Facilitair, Groen en

Bovendien wordt er veel tijd aan het beroepsgerichte vak besteed.

Verkoop. Daarnaast wordt Nederlands, Wiskunde, Engels, Cultuur &

Het diploma geeft recht op instroom in niveau 3 of 4 van het middelbaar

Maatschappij en ICT aangeboden. Dat gebeurt op een aangepast

beroepsonderwijs (mbo).

niveau. Het Praktijkonderwijs is geschikt voor leerlingen die de lesstof
van het vmbo te moeilijk vinden. In de bovenbouw bestaat het praktijkdeel

Mavo

vooral uit stages. Door deze stages worden leerlingen voorbereid op hun

Leerlingen die echt theoretisch bezig willen zijn, vinden hier hun

toekomstige beroep. Leerlingen waarvoor dat mogelijk is, krijgen in het

uitdaging. Het diploma geeft recht op instroom in niveau 3 of 4 van het

vijfde leerjaar een voorbereiding op het Entree onderwijs (roc) aangeboden.

middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of de havo. Bijzonder is dat alle

‘IEDEREEN WORDT
GEACCEPTEERD ZOALS
HIJ OF ZIJ IS’
Tasnim Karkouz (m2d) uit Veghel
Ik kom oorspronkelijk uit Syrië en woon nu vijf jaar in Nederland.
Samen met drie andere kinderen uit mijn oude klas op basisschool

mavo-leerlingen eindexamen doen in 7 vakken (waaronder wiskunde).

Combiklas basis-PrO

Naast 6 theorievakken krijgen de leerlingen een beroepsvoorbereidend

Wanneer een doorgroei naar het vmbo mogelijk lijkt, maar de start

vak: Dienstverlening & Producten of Technologie & Toepassing. Er kan

binnen PrO wenselijk is, kan een leerling geplaatst worden in de

ook examen gedaan worden in 8 vakken. Dat achtste vak is Duits.

combinatieklas. Langzaam wordt er toegewerkt naar het best passende

Gelukkig wordt op deze school iedereen geaccepteerd zoals hij of

niveau. Dat kan dus vmbo-basisberoeps, maar in sommige gevallen ook

zij is. Ik vind gym het leukste vak, want de gymdocent - die ook

praktijkonderwijs zijn.

De Ark ben ik naar het Fioretti College gegaan. Dat vond ik best
spannend, want ik sprak toen de Nederlandse taal nog niet zo goed.
Ik krijg al twee jaar NT2-training en heb al veel bijgeleerd.

mijn mentor is - verzint elke les weer iets leuks.

KENNISMAKING & AANMELDING

‘HET K&C-PLEIN IS PRACHTIG’
Doris Nap (k3bd) uit Mariaheide
Het Fioretti College is zo’n gezellige school dat je er snel nieuwe vriendinnen
maakt. Ik ben heel graag creatief bezig en daar is het Fioretti College de juiste

We organiseren diverse kennismakingsmomenten. Door de corona-

Tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen nieuwe leerlingen samen met hun

maatregelen kunnen onderstaande activiteiten nog wat aangepast worden.

ouders de school in vol bedrijf bekijken. De kennismaking bestaat niet
alleen uit kijken, maar ook uit proeven, ruiken, horen, voelen en actief

Doedagen

meedoen. Het ideale moment om de veelzijdigheid en de sfeer van het

Honderden leerlingen uit groep 8 van de basisscholen uit de regio

Fioretti College te ervaren!

school voor. Sinds dit jaar is het Kunst- & Cultuurplein klaar en dat is prachtig.
Ik heb als beroepsgerichte vak Bouwen, Wonen & Interieur gekozen. Ik schilder
en teken graag, maar je leert hier ook om op de computer te ontwerpen.
En natuurlijk hoort metselen en timmeren er ook bij! Ik wil later iets met design
gaan doen en kan nu een mooi portfolio opbouwen.

bezoeken jaarlijks onze Doedagen. Dit schooljaar vinden die Doedagen
plaats in de week van 11 tot en met 18 januari 2021. Leerlingen die niet

Aanmelding & Plaatsing

met de hele klas naar de Doedagen komen, kunnen individueel

Leerlingen die door hun ouders worden aangemeld, worden zorgvuldig

inschrijven voor de Doemiddag op 13 januari.

in de juiste leerweg geplaatst. Het advies van de basisschool is daarbij

‘IK HOUD VAN ICT-OPDRACHTEN’

De leerlingen krijgen tijdens de Doedag een rondleiding en doen aan

bepalend. Andere gegevens, zoals de uitslag van de eindtoets

percussie. Daarna kunnen ze kiezen uit leuke workshops op het

basisonderwijs en eventueel de rapportage van een psychologische

Sem van der Kallen (p4a) uit Nijnsel

Zorg & Welzijn plein of het maken van een techniekwerkstuk.

test, kunnen dat advies ondersteunen.

College terwijl de hele school gewoon in bedrijf is.

Open Dag

Ik heb in het speciaal onderwijs alles op alles gezet om naar het Fioretti College
te kunnen. Halverwege leerjaar 1 ben ik ingestroomd op het praktijkonderwijs.

Het doel is om de leerlingen kennis te laten maken met het Fioretti
U kunt uw kind persoonlijk aanmelden op het Fioretti College

Daar kwam mijn oud-klasgenootjes weer tegen. Ik houd van ICT-opdrachten,

op maandag 1 en dinsdag 2 maart tussen 18.30 en 20.30 uur,

zoals het ontwerpen van huizen en festivalterreinen in SketchUp. Ik werk al een

en op woensdag 3 maart tussen 16.00 en 17.00 uur.

tijdje voor de MooiRooiKrant. Ik maak foto’s op locatie en krijg daar een

Het beste moment om de school met al je zintuigen te ervaren is tijdens

vergoeding voor. Ik weet nog niet zeker of ik daar mijn beroep van wil maken.

de Open Dag op zaterdag 30 januari 2021. Dan bruist het gebouw aan

Het lijkt me namelijk ook gaaf om in een pretpark te werken bij een grote attractie.

de Muntelaar van de activiteiten.

Ik wil op het Fioretti College alvast mijn entreeopleiding doen voor het mbo.

‘IK BEN NU EEN STUK
ZELFVERZEKERDER GEWORDEN’
Joes van der Steen (m2a) uit Veghel

Contactpersonen

• Dhr. N. van Eijk

Het Fioretti College is een gezonde school. Als ik mijn brood

Teamleider leerjaar 1

vergeet dan kan ik in de kantine lekkere broodjes en fruit kopen.

0413-340575, nikky.vaneijk@voveghel.nl

Op de middelbare school wissel je elk uur van lokaal en docent.
Dat is afwisselend en tussendoor kun je even met je klasgenootjes

• Dhr. E. Vijn

kletsen. Ik had twee toffe mentoren in leerjaar 1. Zij hebben mij

afdelingsdirecteur praktijkonderwijs

goed begeleid en daardoor ben ik nu een stuk zelfverzekerder

0413-340575, edwin.vijn@voveghel.nl

geworden. Later wil ik graag verpleegkundige worden op een
kraamafdeling. Als ik mijn mavo-diploma heb gehaald dan ga ik
waarschijnlijk studeren in Eindhoven of Nijmegen.

AFSTANDENKAART

Gemiddelde afstand van
basisscholen naar Fioretti College

Vinkel 16 km
Zeeland 12,5 km
Nistelrode 11 km

Berlicum 14,5 km
Middelrode 12,5 km
Loosbroek 9 km
Heeswijk-Dinther
7,5 km

Uden 7,5 km
Oventje 10,5 km

Vorstenbosch 4,5 km

Schijndel 10 km

Mariaheide 2 km

Odiliapeel 12 km
Volkel 7,5 km

Veghel

Wijbosch 8 km
Olland 14 km

Eerde 6 km
Sint-Oederode 13 km

Zijtaart 5 km

Nijnsel 13 km

Erp 5 km

Venhorst 16 km

Boekel 10 km

Handel 16 km

Keldonk 8 km

Boskant 14 km
Gemert 12 km

Son 19 km

Mariahout 13 km
Breugel 18 km

Beek en Donk 15 km
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Concept en realisatie: WIM Creative Agency

Boerdonk 10,5 km

Muntelaar 4, 5467 HA Veghel
Postbus 280, 5460 AG Veghel

T: 0413-340575
E: info@fioretticollege.nl
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Het Fioretti College is een school
onder het bevoegd gezag van

