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Voorwoord
Het Fioretti College vormt
tegenwoordig samen met het
Zwijsen College het VO Veghel. Daar
waar de banden in het verleden
misschien niet zo sterk waren, is dat
nu helemaal anders. Met ieder een
eigen cultuur zijn het twee ijzersterke,
samenwerkende scholen die met
hun visie op onderwijs kinderen
daadwerkelijk verder brengen. Ik heb
het Fio leren kennen als een school
met een hart. En dat hart wordt
gevormd door ruim 250 medewerkers
die niet schromen om ergens hun
schouders onder te zetten als het goed
is voor hun leerlingen. Die in een mum
van tijd hun onderwijs onder zeer
moeilijke omstandigheden aanpasten
om goed afstandsonderwijs vorm te
geven toen corona het normale contact
niet langer mogelijk maakte. En de
beperkingen in het fysieke contact is
een groot gemis want juist die warme
lijnen met leerlingen, ouders en tussen
medewerkers onderling vormen de
aderen van het Fioretti College. Na 25
jaar sterker dan ooit met de hoogst
mogelijke waarderingen van de
Inspectie van het Onderwijs. Dank aan
iedereen die hier debet aan is. Op naar
het volgende jubileum!

Anita O’Connor, Algemeen directeur VO Veghel

Samen staan
we sterk!
“We hebben leuke docenten, waarmee
je kunt lachen!” Een mooi compliment,
wanneer zeven brugklassers dat tegelijk
zeggen, als je ze vraagt om iets positiefs
over het Fioretti College te vertellen.
Pepijn vindt dat de leraren goed luisteren
en echt de tijd voor je nemen. Ook Lara
vindt dat ze goed wordt geholpen. De
zeven leerlingen in dit interview zitten
allemaal in de mavo-kaderklas. Ze krijgen
naast de reguliere vakken extra steunuren
voor taal, rekenen, Engels en studeren.
Bobby: “Ik vind het fijn dat we leren om
ons schoolwerk goed te plannen. Daar heb
je later écht wat aan. Ook motiveren de
docenten je om je best te doen. Dat heb ik
wel een beetje nodig, want ik heb ’s morgens
vaak nog niet zo’n zin in school.” Pepijn vindt
met name de talenturen leuk. “We mogen
vier periodes van negen weken workshops
doen. Ik doe nu dierenverzorging en dat is
het gaafste dat ik ooit gedaan heb.”
Thijn heeft voor Sport & Olympic Moves
gekozen. “Ik zit op hockey, maar houd wel
van wat afwisseling.” De praktijkvakken vindt
Finn het leukste. “Bij theorie leer je natuurlijk

Franciscus College, de Molen
Beemden en Sint Jozef mavo
(Sint Oedenrode) fuseren

wel een hoop, maar ik ben gewoon graag
met mijn handen bezig. En dat kan gelukkig
op het Fio!”
Sam: “Ik vind het fijn dat de docenten
oog hebben voor pestgedrag en ruzies.
Die worden meestal snel opgelost.” Alle
leerlingen bevestigen dat ze lekker zichzelf
kunnen zijn op school. “Het is heel gezellig
in onze klas”, vindt Sarah. “Onze mentoren
doen echt hun best voor ons.” Finn is het
daar helemaal mee eens en vat het krachtig
samen: “Samen staan we sterk!” Sam vindt
haar docenten ook heel creatief: “Onze
gymdocent bijvoorbeeld verzint elke les weer
leuke nieuwe spellen.”
Wat als je een keer je brood vergeten bent?
“Oh, dan koop je gewoon een lekker broodje
in de schoolkantine”, zegt Lara direct. Sarah:
“De broodjes met tomaat, mozzarella en
pesto zijn echt súper lekker.” Bobby haakt
daar op in, omdat hij eigenlijk nooit brood
meeneemt: “Ik koop het liefst een broodje
gezond, want daarmee blijf je goed in
model.” Hij lacht er veelbetekenend bij en
strijkt nog eens stoer door zijn kuif!

De Pius X mavo fuseert met
het Zwijsen College
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De school krijgt de nieuwe naam Fioretti
College (naar de bloemlezingen
(I Fioretti) van Sint Franciscus)

Alle personeelsleden
bezoeken ‘Les Miserables’ in
Antwerpen

25 jaar

Ruimte voor talent!
Geert van de Vorstenbosch en Job VissersVorstenbosch, vader en zoon, leraar en
leerling, kunstenaar en kunstenaar, Fioretti
College in het kwadraat!
Wie het Fioretti College kent, kent Geert. Hij is
al sinds jaar en dag docent beeldende vakken.
Zijn onderwijsloopbaan startte in 1991 op
het Franciscus College en zal eindigen op
het Fioretti College. Al bijna dertig jaar lang
dezelfde werkgever en dat is niet voor niets
zo. De creatieve geest die in Geert schuilt,
heeft voor veel mooie ontwikkelingen in
de school gezorgd. Geert voelde dat hij alle
ruimte en krediet kreeg om de dingen te
doen die hij graag wilde doen, op de manier
die hij voor ogen had, binnen de gevestigde
orde.
Geert is de drijvende kracht achter het open
podium en de schoolbandjes, die jaarlijks
een CD uitbrengen met eigen muziek. Samen
met zijn partner Jolanda van Doorn stond
hij aan de wieg van het project Transparant,
waarbij leerlingen buiten school in duo’s
schilderen en tegelijkertijd werken aan hun
communicatieve en sociale vaardigheden.
De projecten staan inmiddels als een huis.
Stuk voor stuk initiatieven om leerlingen te
binden en te boeien. Kunst en cultuur om
plezier aan te beleven, voor zingeving én
voor persoonlijke ontwikkeling. Een diploma

Job Vissers-Vorstenbosch

Expositie in de Willem Twee Fabriek

behalen is één, maar het ontwikkelen van
competenties en ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling zijn minstens zo belangrijk.
Geef creatieve professionals de ruimte en een
school wordt veel meer dan een leerfabriek!

Bouwen, dat is wat hij doet. Bouwen met
verf, hout, plexiglas en andere materialen.
In zijn atelier in een hangar op vliegveld
Soesterberg bouwt hij aan zijn schilderijen
en andere kunstobjecten. Op het Fioretti
College, waar hij zat van 1999 tot 2003, kreeg
hij de ruimte om de dingen te doen waar hij
plezier in had en waar hij goed in was. Kunst,
muziek, cultuur en breed geïnteresseerd in de
verhalen die docenten hem vertelden, dat is
Jop ten voeten uit. Niet in de boeken, want
lezen was een crime voor hem. Maar Jop
voelde dat er gefocust werd op wat hij wel
kon! Tegelijkertijd ondersteunde de school
hem om wel zijn diploma te halen, want
dat hij naar de kunstacademie wilde, stond
vast. Inmiddels maakt Jop furore met zijn
kunstwerken. Onlangs presenteerde hij zijn
vijf bij vijf meter grote lichtkunstwerk bij de
nieuwe Centrale Bibliotheek in het voormalig
postkantoor aan de Neude in Utrecht.

De focus op wat je
wél kunt
Jop Vissers-Vorstenbosch, een zoon van Geert,
ondervond dat als leerling op het Fioretti
College aan den lijve. In veel opzichten is
Jop een gelijke van Geert. Al van jongs af
aan wilde Job tekenen en hij kreeg daartoe
alle kans. ‘Vanuit je schouders tekenen, niet
vanuit je polsen’, kreeg hij als advies. Dat
doet hij nog steeds. Inmiddels is Jop een
gevierd uitvoerend kunstenaar, zoals hij zegt.

Ruimte voor talent, dat is wat Geert en Jop
voel(d)en op het Fioretti College. En van
daaruit mooie en grootse dingen doen waar
je gelukkig van wordt. Allebei apart, maar
ook samen. De plannen om samen te gaan
werken aan iets moois zijn er, vanuit goede
motieven en dialogen. Want daar houden ze
van, Geert en Jop.
Geert in het schoolbandje met Floor Jansen

Geert en Jolanda leiden Transparant

Landelijk wordt het vmbo
ingevoerd ter vervanging van
lbo en mavo

De Technische School Veghel
(TSV) sluit aan bij het Fioretti
College
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Fioretti en Zwijsen ruilen hun
mavo en havo/vwo-afdeling
om

Tjerk Scheepstra wordt de
nieuwe directeur en vervangt
Hans van Grootel

25 jaar

Nog steeds trots op de school
lesmateriaal en moest er veel zelf ontwikkeld
worden. Door het Landelijk Werkverband is
er voor deze leerlingen veel ontwikkeld. Ook
het behalen van een diploma is een fijne
waardering voor het Praktijkonderwijs.”

Vuilnisman
Niet alleen leerlingen zijn in de loop der jaren
mondiger geworden. “Ik heb de ontwikkeling
meegemaakt van niet-kritische ouders naar
kritische ouders en soms tot veeleisende
ouders”, zegt Karel Klerks (in 1971 gestart
op de Molen Beemden). “In die begintijd
was je als docent nog een zekere autoriteit.”
Klerks heeft in al die jaren vooral genoten van
de spontaniteit en humor van de leerlingen:
“Ik heb een keer een leerling een lift gegeven
in mijn niet erg opgeruimde auto, waarop
die leerling zei: ‘Was u niet liever vuilnisman
geworden?’”

Vergeet niet te genieten
Fioretti is afgeleid van het Italiaanse
woord Fiori, oftewel bloemen. Zeker in de
beginjaren was het Fioretti College ook
een boeket van uiteenlopende bloemen.
Personeelsleden hadden hun roots immers
liggen in verschillende scholen in Veghel
en Sint-Oedenrode. Wij vroegen een
aantal oud-collega’s uit die afzonderlijke
‘bloedgroepen’ om nog eens terug te
kijken op hun tijd op onze school.
Wilhelmien Driessen (in 1993 begonnen op
de TSV) heeft vooral warme herinneringen
aan de saamhorigheid tussen de collega’s.
In de loop der jaren heeft zij leerlingen zien
veranderen en vooral veel mondiger zien
worden. De meest opvallende verandering
vindt zij het gebruik van de mobiele
telefoon. Ook Piet Hol (in 1974 gestart op
de Pius X Mavo) ziet digitalisering als de

grootste verandering in het onderwijs. Hij
heeft in het begin moeten wennen aan de
schaalvergroting: “Toch is het typisch Fioretti
dat het lukt, ondanks de grootschaligheid,
een sfeer van vertrouwelijkheid te creëren,
waardoor de leerlingen goede prestaties
kunnen neerzetten.” Oud-collega Hans
Thijssen (ooit gestart op het Franciscus
College) beaamt die laagdrempeligheid.
“En dan niet alleen tussen leerling-leraar
of ouders-leraar, maar ook tussen leraar en
directie”, aldus Thijssen. “Het Fioretti was
voor mij het PSV van het onderwijs. Hoog
niveau, maar toch gemoedelijk.”
Voor het Praktijkonderwijs is er in de loop
der jaren veel veranderd, ziet Annie van
de Nieuwenhof, die als leerkracht begon
op VSO/PrO ’t Middegaal aan de Witte de
Withstraat. “Toen ik startte, was er weinig

Praktijkschool ’t Middegaal
wordt onderdeel van het
Fioretti College

Alle collega’s kijken met plezier terug op hun
onderwijstijd en volgen de school nog steeds
met de nodige trots.
“Ik ben al 8 jaar met pensioen, maar ben nog
steeds trots als ik hoor hoe goed het met de
school gaat”, aldus Karel Klerkx. Wilhelmien
Driessen vindt het nog steeds “typisch
Fioretti om elkaar te willen kennen en klaar
te staan voor de leerling.” Sfeer is natuurlijk
belangrijk, maar goede prestaties ook. Piet
Hol ziet dat het kwaliteitsniveau al vele jaren
hoog is met een prima aantal geslaagden.
Onze oud-collega’s geven ook nog graag wat
adviezen mee aan de leerlingen. Zo laat Piet
Hol weten dat hij het belangrijk vindt dat
leerlingen doorzetten, ook al is de lesstof
soms misschien wat minder interessant.
Hans Thijssen vult nog aan: “Doe je best,
maar vergeet ook niet te genieten van je
schooltijd!”

Voormalig Pius X-directeur Jan
Rietbergen neemt afscheid
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Het Fioretti College krijgt voor
het eerst een website

Edward de Gier wordt
directeur van het Fioretti
College

25 jaar

Terugblik van:
oud-leerling Koen Aarts

Tijdens een tussenjaar in Australië leerde
hij zijn partner Mia (uit Duitsland) kennen
en in 2006 besloot hij om haar naar Keulen
te volgen. Ervan uitgaand dat hij niets te
verliezen had, solliciteerde hij gewoon even
bij het beste restaurant in de stad. Tot zijn
eigen verbazing kon hij daar beginnen en was
hij binnen twee jaar zelfstandig werkend kok.
Hij vervolgde zijn loopbaan in de patisserie
(banketbakkerij) van een restaurant met
twee Michelin-sterren, waar hij lange, maar
bijzondere dagen maakte. Na twee jaar als
Chef Patissier ging Koen in een hotel werken

en combineerde dat met de avondschool,
waar hij in 2014 slaagde als Meester Patissier.
Met een praktijkexamen van maar liefst
vijf dagen was het tot nu toe zijn grootste
uitdaging, maar ook de kers op de taart!
Op dit moment werkt Koen voor een moderne
kantine en maakt hij een nieuwe lijn met
allemaal zelfgemaakte kleine desserts, die de
medewerkers kunnen eten tijdens de lunch.
Koen wil tot slot de heren Hanegraaf en Van
Boxtel bedanken, want zij - en vele anderen hebben hem goed voorbereid op het echte
werken in de horeca.

Terugblik van:
Toen Koen in 1997 op het Fioretti kwam,
waren er drie consumptieve beroepsrichtingen: koken, serveren en bakkerij.
Hoewel hij in het begin flink moest aanpakken, omdat hij naar eigen zeggen nog
geen ei kon bakken, heeft hij vooral goede
herinneringen aan het organiseren van
zaken als het kerstdiner, de gala-avond en
een actie voor Gambia. Het heeft hem in
ieder geval de interesse voor horeca bijgebracht, want twee jaar later behaalde hij
zijn koksdiploma aan De Rooi Pannen.

oud-leerling Chris Stienenbos
Tussen 2012 en 2016 studeerde Chris
Stienenbos aan het Fioretti College. Een
periode met veel leuke herinneringen,
waarbij het winnen van het onderdeel
badminton bij Olympic Moves hem het
meest is bijgebleven. Onder leiding van
hun enthousiaste coach Piet Jegerings
werden zij Nederlands Kampioen.
Enkele jaren later ontving Chris aan het
CIOS in Sittard het diploma Personal
Trainer en begon hij zijn eigen bedrijf
ChrisFit Sports. Hij combineert dit nu met
een studie tot fysiotherapeut.
Als hij het Fioretti College in één woord
moet omschrijven zou dat ‘gemoedelijk’
zijn. Leraren zijn vriendelijk en
behulpzaam, leerlingen gaan gezellig met
elkaar om en medewerkers helpen je
waar nodig.
De vriendengroep van toen is nu,
7 jaar later, nog steeds een hechte
vriendengroep. Daarnaast heeft hij
momenteel ook nog goed contact met
een aantal oud-leraren van het Fioretti
College. Vier docenten, die nu nog actief

zijn op het Fioretti, komen wekelijks
bij ChrisFit Sports sporten. Hij vindt
het erg leuk dat hij zijn lesgevers van
vroeger mag begeleiden tijdens hun
sporttrainingen!
Het Fioretti was voor hem een super
mooie opstap richting een volwassen
carrière! Hij heeft er zijn vier middelbare
schooljaren met groot plezier mogen
volgen. Chris wenst ter afsluiting het
Fioretti College nog vele mooie jaren toe,
waarbij veel nieuwe leerlingen zich in een
vertrouwde omgeving succesvol kunnen
ontwikkelen.

Masterklas op het Fioretti College.

Start nieuwbouw
techniekafdeling en afdeling
PrO

De afdelingen spoorlaan,
kasteellaan en witte de withstraat
verhuizen naar de muntelaar
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De traditionele kerstlunch
vindt voor het laatst op de
spoorlaan plaats

Samen met het ROC wordt de
opleiding Topkok gestart

Skipov basisonderwijs en het Fioretti College hebben een historische samenwerking

‘Alles in het belang van de kinderen’
VEGHEL | De geschiedenis van het Fioretti College en
Stichting Skipov basisonderwijs zijn onmiskenbaar aan
elkaar verbonden. En dat is ook niet zo gek. Om de
overgang van een leerling van het basisonderwijs naar
het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten
verlopen, is een goede samenwerking tussen de twee
instanties erg belangrijk. Berry Tomas, voorzitter van
het raad van bestuur van Skipov, en Clemens Geenen,
directeur van het Fioretti College, blikken terug op de
afgelopen 25 jaar.
“Fioretti 25 jaar? Moeten wij
dan niet ook 25 jaar bestaan?”
vraagt Tomas zich hardop af.
Zo verbonden zijn de twee
organisaties, die beide van
de Zusters Franciscanessen
afkomen en een ingewikkelde
geschiedenis hebben. Het brengt
Tomas, nu 15 jaar werkzaam
bij Skipov, met zijn neus in het
archief. “Je komt dan al snel
bij onze gemeenschappelijke
geschiedenis uit.”
Het Fioretti College
Het Fioretti College is in 1995
ontstaan toen het Franciscus
College is samengegaan met
huishoudschool de Molen
Beemden en met de Sint Jozef
mavo in Sint-Oedenrode. In
latere jaren zijn praktijkonderwijs
Het Middegaal, de LTS en de
Pius X mavo erbij gekomen. “In
1999 heeft hier de zogenaamde
splusie plaatsgevonden. Dit is
een splitsing en een fusie. Hier
op het Fioretti College had je een
havo/vwo-afdeling en het Zwijsen
had nog een mavo-afdeling,
namelijk de Pius X. Toen is er
geruild. De mavo-afdeling van het
Zwijsen is hier naartoe gekomen
en de havo/vwo-afdeling van
hier is naar het Zwijsen gegaan”,
legt Geenen uit, die zelf in 1987
als leraar op de Pius X mavo is
begonnen.
Skipov basisonderwijs
De stichting is oorspronkelijk
in 1976 ontstaan. Een aantal
scholen zijn toen samengekomen
in één stichting: de voorloper van
Skipov. Toen de gemeenten Erp
en Veghel fuseerden, kwamen
de vier Erpse scholen erbij en
is Stichting Skipov ontstaan.
In 1997 is SBO De Wissel erbij
gekomen. Tomas: “Ik heb in het
archief ergens gelezen: ‘SBO De

Wissel is overgedragen
aan het twee jaar
daarvoor ontstane
Skipov’. Dat zou dus
betekenen dat wij ook
in 1995 zijn begonnen,
net als het Fioretti.”
Op dit moment heeft
Skipov 13 reguliere
basisscholen
en één speciaal
basisonderwijs school,
maar dat gaat veranderen. SBO
De Wissel zal worden afgestaan,
omdat speciaal onderwijs onder
één stichting gebundeld gaat
worden, terwijl in 2022 naar alle
waarschijnlijkheid een nieuwe
stichting ontstaat vanwege een
fusie met SKOSO (7 basisscholen
in Sint-Oedenrode).
Goede reputatie
25 jaar geleden heerste er
nog een gevoel dat het vmbo
niet goed genoeg was, maar
dat is nu gelukkig niet meer.
Vmbo is een erg aantrekkelijke
route geworden. “Daar zijn
we samen met Skipov goed in
doorontwikkeld, want men is
graag op het Fioretti nu”, vertelt
directeur Geenen. “Het is een
verdienste van de basisscholen
dat vmbo geen vies woord meer
is. We hebben een goede naam,
we bieden goed onderwijs en we
hebben een hele ﬁjne, warme,
veilige school. Maar het is ook
de kentering in de maatschappij
geweest. De basis van onze
maatschappij zijn de vaklui en
daar is een schaarste. Er is goed
geld in te verdienen. Iedereen
waardeert vakmanschap gelukkig
steeds meer. Je wilt dat een kind
op de beste plek zit om zich te
ontwikkelen en om gelukkig te
zijn. Dat zijn de belangrijkste
criteria. Dat heeft niks te maken
met niveau, maar hangt af van

het type kind.” Tomas voegt
toe: “Al onze leerlingen zijn
leerplichtig. Ze moeten. Het is
aan ons samen de kunst om te
laten zien hoe mooi leren kan
zijn.”
Warme overdracht
De jarenlange gezamenlijke
geschiedenis helpt de
samenwerking tussen de twee
organisaties. En dat is erg
belangrijk voor de overdracht
van groep 8 leerlingen naar
het voortgezet onderwijs.
Het gaat daarbij niet alleen
om het cognitieve. Uiteraard
moet wat een leerling op de
basisschool leert, aansluiten
bij het voortgezet onderwijs,
maar ook zorg en begeleiding
zijn belangrijk. Geenen: “Op de
basisscholen hebben ze een
uitgebreid leerlingvolgsysteem.
Leerlingen worden vanaf
het begin tot de eindstreep

gevolgd en die ontwikkeling
wordt gedocumenteerd en kan
bij de overdracht van het dossier
hier doorgezet worden. Maar
ook het persoonlijke contact
is belangrijk. Mentoren en
leerkrachten van groep 8 hebben
goed contact met elkaar en
kennen elkaar. Stel dat een kind
dyslectisch is. De basisschool
heeft dan gewerkt met een
bepaald begeleidingstraject
en dat zetten wij door. Dat
geldt ook voor faalangst, voor
andere sociale vaardigheden en
voor thuissituaties. Dat wordt
allemaal zorgvuldig met elkaar
besproken.” Tomas voegt toe:
“Alles is in het belang van de
kinderen. Qua inhoud, zorg en
begeleiding moet dat zo goed
mogelijk, bij voorkeur naadloos,
in elkaar overgaan. Dat bereik
je alleen maar door een goede
samenwerking te hebben.”

en haar 14 basisscholen feliciteren het
Fioretti College met het 25-jarig bestaan.

25 jaar

Ik begrijp pubers nu heel goed
hulp vroeg en gezellig kletste, maakte hij je
hele tekening.”
Ilse herinnert zich Piet Hol nog goed. “Hij
organiseerde de hilarische hi-ha-hol-show,
om Duitse woordjes te leren. Ik
weet nog dat ik met de videocamera
van thuis door de school liep en de
docenten gewoon vroeg wat ze van me
vonden. Die reageerden daar leuk op. In
2001 was ik de ‘best dressed girl’ tijdens
het gala. De jongen op de foto is jaargenoot
Willem.”

Warme herinneringen koesteren Ilse
van Boekel en Mariska van Esch aan hun
schooltijd op het Fioretti College. Bijzonder
om er nu als docent samen te werken met
collega’s, waar ze zelf nog les van hebben
gehad. Ilse is inmiddels getrouwd en
draagt de achternaam Foerster. Mariska
gaat als mevrouw Koenen door het leven.
Waar Ilse graag anders wilde zijn dan haar
klasgenootjes, wilde Mariska juist niet
opvallen.

interesses. In de klas zat ik braaf achterin met
mijn vriendin Maaike.”

“We hadden een onafscheidelijk trio van
alto’s in onze klas”, vertelt Ilse. “Ik heb alle
haarstijlen gehad, zelfs dreadlocks. Er waren
destijds meer subculturen dan nu. Ik heb
het over de periode 1999 tot 2001. Maar
iedereen werd geaccepteerd. Ik luisterde
in 3 en 4 mavo naar punkmuziek, droeg
een skatebroek met ketting eraan en vond
jongens met lange haren heel interessant.”

Ilse: “Op de basisschool en op het Fioretti
had ik les van Geert van de Vorstenbosch.
Dankzij hem wilde ik docent handvaardigheidtekenen worden. Geert was ook de begeleider
van ons punkbandje. Ik speelde gitaar en
deed mee aan het open podium.”

Mariska keek juist op tegen leerlingen die
zich anders kleedden en gedroegen. “Ik was
nog erg zoekende naar wie ik wilde zijn.
Na school was ik altijd op de manege te
vinden. Daar trof ik vriendinnen met dezelfde

“Ik ben net als Mariska op de Pius X mavo
begonnen”, geeft Ilse aan. “We vonden het
maar niks dat we over moesten naar het
grote Fioretti.” “Ik startte daar in 2000 in
leerjaar 2”, geeft Mariska aan. “Gelukkig
verhuisden er ook veel Pius X docenten
mee en daardoor ging de overstap heel
soepel.”

“Ik vond onze biologiedocent Ton Essens
leuk”, geeft Mariska aan. “Hij noemde de
toetsresultaten van laag naar hoog en dan
hoopte je dat je als laatste aan de beurt
kwam. Anja Beuting, mijn docent Techniek,
vertelde de meest gruwelijke verhalen over
de machines in het lokaal. Daarna was je wel
voorzichtig. En als je Mark Verstraaten om

Ad Machielse wordt directeur
van het Fioretti College

Mariska had nooit gedacht dat ze met
pubers zou gaan werken. “Ik ontdekte dat
dit rustige meisje ook heel fel kan zijn. In
2010 ben ik op het Fio begonnen als docent
levensbeschouwing en in 2016 behaalde ik
mijn bevoegdheid voor het vak Nederlands.
Ik ben nu ook NT2-docent en -coördinator.
Op pedagogisch vlak heb ik veel bijgeleerd.
Ik ben trots op mijn loopbaan en op onze
praktische en persoonlijke school.”
“Omdat ik zelf zo recalcitrant was, begrijp
ik pubers nu heel goed”, zegt Ilse lachend.
Tegenwoordig zie je de puberteit wat
minder terug in de kleding en wat meer in
het gedrag. De gesprekken die ik met mijn
leerlingen voer, zijn heel open. Het Foretti is
veel persoonlijker geworden.”

Mariska en Ilse

Bisschop Hurkmans bezoekt
de school

2012

2014
2013

2015

Alle leraren werken voortaan
met een eigen laptop

Leerlingen en ondernemers
werken samen in project
Schoolclass to Businessclass

25 jaar

Fioretti & Familie - Toen & Nu
Als een school 25 jaar bestaat en je zelfs de ‘voorlopers’
ervan meerekent, is de kans groot dat uit meerdere
families meerdere generaties naar dezelfde school
zijn gegaan. We zijn in de geschiedenis van het
praktijkonderwijs (voorheen VSO, nu PrO) gedoken en
vroegen Wendy van Heck (35) en haar dochter Donna
(14) om herinneringen en recente ervaringen uit te
wisselen.
Wat komt er bij je op als je denkt aan jouw middelbare
schooltijd? Had je er veel vriendinnen en heb je nog contact
met ze? Aan wie heb je de leukste herinneringen? Zomaar
wat vragen die kinderen kunnen stellen aan hun ouders.
Bijvoorbeeld als ze enthousiast thuiskomen en vertellen
over iets leuks dat die dag gebeurd is. Of wanneer ze trots
zijn op zojuist gesloten vriendschappen. Dergelijke vragen
krijgen een éxtra lading als ouders op dezelfde school
hebben gezeten als hun kinderen.

Wennen aan de nieuwe
school

Het vieren van hun verjaardagen betekende
de hele dag feest, met taart en al. Koken
vond ik heel leuk, textiel duidelijk minder!”

Wendy: “Ik zat op VSO ’t Middegaal, waar
Piet Bakker directeur was. Erg spannend. Het
was in die tijd toch een wat andere vorm van
onderwijs, maar dat wende snel. Ik vond het
een leuke school. Niet groot, iedereen kende
elkaar. Ik zat daar goed op mijn plek.”

Donna: “De kennismakingsdag en het kamp
waren super gezellig. We hebben hier minder
toetsen dan op de basisschool en we gaan
korter naar school. Gym en knutselen vind ik
erg leuk.”

Donna: ”Ik had best een zware tijd achter
de rug op de basisschool. Veel leerstof was
te moeilijk voor me. Daarom was ik blij dat
ik naar het praktijkonderwijs mocht. Omdat
mama daar ook had gezeten, was dat extra
gemakkelijk. Ik vind het fijn hier!”

Vriendinnen

Leuke herinneringen

Donna: “Ik heb hier veel vriendinnen
gekregen, maar spreek die vooral op school.
Privé heb ik een goede vriendin die niet op
mijn school zit. Samen kunnen we ontzettend
lachen.”

Wendy: ”Ik had wel vriendinnen toen, maar
de meeste vriendschappen zijn verwaterd.
Alleen met één vriendin heb ik tot op de dag
van vandaag nog veel contact.”

Wendy: “Ik heb veel mooie herinneringen.
Dat we met de hele school tegelijk op kamp
gingen. De bonte avond met verklede leraren.

Vanwege het 20-jarig bestaan
gaat de hele school naar de
Efteling

Voorbereiding op de
toekomst
Wendy: “We werden in kleine stappen
voorbereid op ons verdere leven. Dat gaat
nog steeds heel geleidelijk en met de nodige
begeleiding, als ik naar Donna kijk. Ik had
meteen werk vanuit school, vooral facilitair.
Na wat omzwervingen via IBN, Kruidvat en
Aldi zit ik nu prima op mijn plek bij Nuovo
in Loosbroek. Ik werk met printsystemen,
cartridges en we maken eierstempels,
waarvan je de afdruk op bijna alle eieren
terugziet.”
Donna: “Het liefst ga ik zo snel mogelijk
werken, bijvoorbeeld bij mama’s bedrijf.
Maar iets met koken zou ik ook wel willen.
Wel een tip voor onze afdeling PrO: Er moet
hier écht meer eten gekookt worden dat
iedereen lust!”

Fioretti heeft twee eigen
Facebookpagina’s
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Brand in het afzuigsysteem op
de bouwafdeling

Anita O’Connor wordt
algemeen directeur van
Fioretti en Zwijsen

25 jaar

Vijfentwintig jaar
Fioretti College

In het verleden had Veghel een ruim
aanbod aan scholen voor voortgezet
onderwijs. In de loop der jaren zijn scholen
steeds meer gaan samenwerken en gaan
fuseren. De belangrijkste herschikking
van het voortgezet onderwijs heeft
plaatsgevonden in de jaren negentig.
In die tijd is ook het Fioretti College
ontstaan, namelijk in het jaar 1995,
dit jaar dus 25 jaar geleden. De Molen
Beemden (een school voor lhno en leao)
aan de Burgemeester de Kuiperlaan, de
Sint Jozef mavo aan de Kasteellaan in
Sint-Oedenrode en het Franciscus College
aan de Muntelaar fuseerden in dat jaar.
Een samenvoeging van drie scholen, dus
er moest een nieuwe naam komen. Die
nieuwe naam is een subtiele verwijzing
naar Franciscus van Assisië. De verhalen
van Sint Franciscus zijn namelijk verzameld
in een bloemlezing onder de naam
‘I Fioretti di San Francesco’.
Een jaar later fuseerde de Pius X Mavo,
gelegen aan de Vondelstraat, met het Zwijsen
College. In 1999 sloot de Technische school
Veghel (voorheen LTS Sint Joseph) zich bij het
Fioretti College aan.
De toenmalige besturen en schoolleiders
kwamen al snel tot de conclusie dat een

herschikking binnen Veghel op z’n plaats was.
Het was teveel van het goede om aan twee
kanten van Veghel scholengemeenschappen
te hebben met een vergelijkbaar aanbod. In
1999 zetten de toenmalige rectoren Toon van
Buul (Zwijsen) en Hans van Grootel (Fioretti)
hun handtekening onder een akkoord dat
in de volksmond ook wel ‘de splusie’ werd
genoemd, uiteraard een samenvoeging van
splitsing en fusie. De gehele mavo-afdeling
van het Zwijsen College ging daardoor naar
het Fioretti, terwijl de havo-vwo-afdeling van
het Fioretti de omgekeerde weg bewandelde.
Een flinke operatie, waarbij honderden
leerlingen en personeelsleden van school
veranderden.
Op die manier ontstonden er in Veghel twee
grote scholengemeenschappen die geen concurrerend, maar juist een aanvullend aanbod
hadden. Los van deze twee scholen stond
in de Witte de Withstraat in Veghel nog ‘t
Middegaal, een school voor Praktijkonderwijs
(voorheen Voortgezet Speciaal Onderwijs). In
2003 werd ook deze school onderdeel van het
Fioretti College.

Clemens Geenen wordt
locatiedirecteur van het
Fioretti College

Naast de leerlingen van de Zwijsen-mavo
(voorheen Pius X) volgden ook de voormalige
Molen Beemden-leerlingen intussen hun
lessen op de locatie aan de Muntelaar. Voor
de overige locaties (Kasteellaan, Spoorlaan
en Witte de Withstraat) zou het nog tot 2010
duren voordat ook zij naar de Muntelaar
verhuisden. Het Fioretti is intussen al jaren
een uitstekende en populaire school voor
mavo, vmbo en praktijkonderwijs. Dit is
ook bij de inspectie voor het onderwijs niet
onopgemerkt gebleven, want zij tilde in 2019
de kwalificatie van de school van voldoende
naar goed. De hoogste kwalificatie die de
inspectie uitgeeft.
Een jaar later kwam daar nog een schepje
bovenop, toen de jury Excellente scholen
het Fioretti College voor 3 jaar het predicaat
Excellente School overhandigde. Een
vijfentwintigjarig jubileum en zulke goede
rapportcijfers. Reden genoeg voor het Fioretti
College om in 2020 eens flink uit te pakken.
Een uitgebreid programma ligt klaar, maar die
festiviteiten zijn om bekende Corona-redenen
tijdelijk even opgeschort. Maar… wat in het
vat zit, verzuurt niet!

Alle nieuwe brugklasleerlingen
hebben een eigen laptop
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Voor de laatste keer vindt het
eindexamengala in
Sint-Oedenrode plaats

Met het project Transparant
winnen we de Brabantse
Onderwijsprijs

25 jaar

Terugblik van:
oud-leerling
Jelle van de Crommert

Maatschappelijke betrokkenheid

Tekenen, tekenen, tekenen. In die
volgorde waren de interessegebieden
van Jelle op de basisschool te plaatsen.
Beelddenker Jelle (29), geboren en
getogen in het Veghelse Dorshout, was
leerling op het Fioretti College van 2003
tot en met 2007.
Ook daar was, naast geschiedenis,
aardrijkskunde en techniek, tekenen zijn
favoriete vak. Minder leuk vond hij de talen
en muziek. Goede herinneringen heeft hij
aan de tosti’s en bapao’s uit de kantine. Net
als veel leerlingen vond Jelle zich in die tijd
té cool om een regenpak aan te trekken, dus
nam hij de kletsnatte spijkerbroek maar voor
lief. In vervolg op het Fioretti studeerde hij in
2011 af in Interieur & Exterieur Vormgeving
bij Sint Lucas.
Hij kon aansluitend fulltime aan de slag bij
Hutten Catering in Veghel als decorbouwer/
timmerman. Daar kan hij nog steeds zijn
creatieve, ontwerpende ei aardig kwijt. ‘Voor
de zekerheid’ is-ie echter ook nog freelance
illustrator. Van de befaamde carnavalskrant
Kuussegatter illustreren tot het tekenen van
meesterlijke karikaturen, Jelle staat open voor
alle soorten opdrachten. Wie zich daar een
beeld van wil vormen, moet zeker eens gaan
kijken op www.facebook.com/StudioBlok7.
Jelle werd in de loop der jaren geïnspireerd
door Jan van Haasteren (bekende puzzels),
Willy Vandersteen/Paul Geerts (Suske
& Wiske), Albert Uderzo (Asterix), Mark
Retera (Dirkjan) en Hans Kuijten (interieur/
sfeervisuals), maar heeft altijd zijn geheel
eigen stijl nagestreefd.

”Ik heb extra mijn best gedaan, meneer,
omdat die kinderen het zo hard nodig
hebben!” We horen het onze leerlingen elk
jaar opnieuw zeggen, als ze het opgehaalde
geld voor de sponsorloop inleveren bij hun
mentor. “Kinderen zijn geraakt door de
aangrijpende, maar vaak ook hoopvolle
verhalen over leeftijdsgenootjes, die door
de gastsprekers verteld worden”, geeft
Nico Schoenmakers aan. Hij zet al twaalf
jaar zijn schouders onder de jaarlijkse derde
wereld acties op het Fioretti College. Niet
verwonderlijk, als je bedenkt dat hij zelf ook
een ontwikkelingsproject leidt in Myanmar.
Grote initiatiefnemers in het verleden waren
o.a. Rob Metz en Jos Klomp.
“We vinden het belangrijk dat onze
leerlingen verder leren kijken dan hun eigen
leefomgeving. Dat doen we bijvoorbeeld
tijdens de lessen Mens & Maatschappij

en Maatschappijleer, maar ook tijdens de
sponsoracties. In veel landen in de wereld
leven mensen nog onder de armoedegrens.
We steunen steeds twee of drie jaar op een
rij een stichting die zich inzet voor betere
levensomstandigheden en goed onderwijs.
Liefst een kleine stichting, waarvan de
bestuurders uit deze regio komen, zeer
betrokken zijn en met een bedrag van zo’n
€ 7.500,- ter plaatse heel veel kinderen
vooruit kunnen helpen.”
In de afgelopen 25 jaar steunde het Fioretti
College o.a. de volgende stichtingen: Fio-kids
(Suriname en Gambia), Hope (Peru), World
Child Care (Myanmar), Solidair met India
(India), Bombo (Nepal) en Marijn (Nicaragua).
Kleinere acties werden o.a. georganiseerd
voor organisaties als CliniClowns, OrangeBabies, Make-A-Wish-Foundation, Jeugdsportfonds, Voedselbank en Hulphond Nederland.

Gevraagd naar een getekende terugblik kwam
Jelle zonder aarzelen met de cartoon op
deze pagina. Waarschijnlijk heel herkenbaar
voor iedereen die de veel-te-volleboekentassentijd nog heeft meegemaakt…

Miryanne Ruijs mag als enige
vmbo-leerling naar de World
Skills in Kazan

Voor de vierde keer op
rij wint PrO de OMOpraktijkwerkstukprijs
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De inspectie beoordeelt alle
afdelingen met het predicaat
Goed

Het Fioretti College krijgt het
predicaat Excellente School

25 jaar

De eerste en de huidige directeur
In de 25 jaar dat de school de naam
Fioretti College draagt, heeft de school
verschillende directeuren gehad. We
spraken voor deze gelegenheid met de
eerste en met de huidige directeur van
het Fioretti College en kwamen er terloops
achter dat die twee elkaar al ruim 40 jaar
kennen.
Hans van Grootel was midden jaren 90
directeur van het Franciscus College op het
moment dat de school fuseerde met de
Molen Beemden en de Sint Jozefmavo in Sint
Oedenrode. “In de jaren 80 en 90 is er veel
gebeurd in het Veghelse onderwijs,” aldus
Van Grootel: “Voor de fusie hadden we al een
paar grote veranderingen meegemaakt, zoals
de afsplitsing van de Pedagogische Academie
en toekenning van een atheneumafdeling aan
onze school.”
In die jaren veranderden de verantwoordelijkheden van scholen en schoolbesturen,
bovendien begon het lager beroepsonderwijs
haar aantrekkingskracht te verliezen. Reden
genoeg om over te gaan tot een fusie en
later zelfs tot een herverdeling van afdelingen
tussen het Fioretti College en het Zwijsen College. “Een moedige stap die we gezet hebben
na de lange tijd die we nodig hadden om
wederzijds te begrijpen hoe de belangen van
de verschillende scholen het best behartigd
konden worden”, zo herinnert Van Grootel
zich.
De huidige locatiedirecteur Clemens Geenen
verhuisde samen met zijn collega’s en
leerlingen in 1999 naar de Muntelaar:
“Hoewel het best een spannende stap was
van de kleine Pius-school naar het grote
Fioretti, voelde het meteen goed. We werden
met open armen ontvangen door collega’s als
Ad Donkers, Wim van de Rijt, Ton Jaspers en
vele anderen.”

Hoewel hij zes jaar op scholen in Eersel en
Stevensbeek werkte, keerde hij in 2012 terug
als directielid op het Fioretti College, waar hij
sinds 2017 locatiedirecteur is. Onlangs gaf
hij Hans van Grootel een rondleiding door
het gebouw. “Ik was erg onder de indruk van
de ontvangst en de persoonlijke rondleiding
die ik van hem mocht krijgen,” geeft Van
Grootel aan. Hij zag bij de huidige directeur
eenzelfde leerlinggerichte houding die hij zelf
ook altijd voor ogen had. “Dat is overigens
niet verwonderlijk, gezien onze vroegere
verhouding als mentor/leerling op de havotop eind jaren 70,” waarmee Hans refereert
aan de periode waarin Clemens als leerling
op het Franciscus College zat. Geenen kan zich
die tijd nog goed herinneren: “De havo-top
van het Franciscus College was een bijzonder
moderne en zelfs vrije school, waar de

leerlingen écht centraal stonden. Ik heb daar
veel geleerd voor mijn latere functie als leraar
en directeur. Dan heb ik het vooral over zaken
als communicatie, werken vanuit relatie,
verantwoordelijkheid nemen en dergelijke.”
Hans van Grootel spreekt met enige trots
over zijn oud-leerling en met nog meer trots
over de school waarvan hij ooit directeur
was: “Clemens heeft mij een prachtig
onderwijsgebouw laten zien, goed toegeruste
en kleinschalige onderwijs-units, die mogelijk
maken waar ik steeds van gedroomd heb
in mijn Fioretti-tijd: een mooie, veelzijdige
school met grote mogelijkheden voor jonge
mensen. Een school waar leerlingen en
leraren zich veilig voelen en elkaar bij naam
kennen.”

Voor het eerst in de historie
worden er geen centrale
examens afgenomen
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