
Welkom
Vooruitkijken

doe je op het Fioretti



Voorlichtingsavond 2022



Aanmeldingstraject

• Informatieavond | vandaag
• Doedagen | ma. 16 t/m vr. 20 januari
• Individuele Doemiddag | wo. 18 januari
• Open Dag | za. 28 januari
• Persoonlijke aanmelding | di. 6 t/m wo. 8 maart
• Kennismakingsmiddag met de klas | wo. 21 juni



Voortgezet Onderwijs in Veghel

• Praktijkonderwijs X
• Basisberoeps X
• Kaderberoeps X
• Mavo X
• Havo X
• Vwo X



Wat is vmbo?

Voorbereidend
Middelbaar
Beroeps
Onderwijs



Schoolplan 2020-2024



Mission statement

Elkaar kennen en erkennen.
Weten waar je vandaan komt én naartoe gaat.
Op het Fioretti wordt meerwaarde gecreëerd
en geanticipeerd op de toekomst.
Een school die uitdaagt tot presteren.
Geborgen, duurzaam en vooruitstrevend.
Samen werken aan wat je wilt en kunt.
Dat is leren op ’t Fioretti.

Praktisch en persoonlijk naar jouw toekomst



Elkaar (er)kennen

• Ieder kind wordt gezien en 
gehoord

• We hechten waarde aan 
persoonlijk contact

• We dragen allemaal samen 
zorg voor uw kind



Praktisch

• Praktisch werken bij alle vakken
• Veel doe-activiteiten in o.a. projecten, vakken, 

oriëntatie en talenturen
• Direct vanaf de brugklas kennismaken met de 

beroepsgerichte afdelingen
• Samen met leerlingen en ouders zoeken naar 

praktische oplossingen
• Methode Huiswerkkanjers in de brugklas



Persoonlijk

• Mentoraat: aandacht en begeleiding
• Regelmatig contact met ouders
• Talenturen in leerjaar 1 en 2
• Kleinschalig in inrichting en aanpak



Vooruitstrevend & Duurzaam

• Groot aanbod uitstroomprofielen                                 
(6 voor basis/kader en 2 voor mavo)

• Ondernemerschap & Onderzoekende houding
• 21st Century Skills (vaardigheden voor toekomst)
• Verkenning van beroep en vervolgonderwijs (LOB)
• Activerende werkvormen
• Innovatief & Flexibel
• Projecten & Excursies



Geborgen

• Leerjaar 1: vaste plek in het gebouw
eigen ingang, fietsenstalling, leraren, teamleider

• Gescheiden pauzes onderbouw en bovenbouw
• Klein waar het nodig is en groot waar het kan
• Veilig & Herkenbaar
• Coachingsgesprekken door mentor
• Geïntegreerde ondersteuning in de klas



Het Fioretti is ook…

• Praktische individuele en groepswerkplekken
• Ondersteuning in alle leerwegen
• Leerlingvolgsysteem (Magister)
• Laagdrempelig contact met ouders
• Blended learning (boeken en digitaal)
• Laptops via de RentCompany (huur of koop)
• Geen mobiele telefoons in de klas



Extra begeleiding

• Mentor is de spil
• Mentorles & Coachingsuur
• Ondersteuningscoordinator (onderbouw en bovenbouw en pro)
• Team Ondersteuning Fioretti (TOF)
• Dyslexie & Dyscalculie
• Inzet coach 
• Aanvraag interne extra ondersteuning
• SoVa training & Faalangst reductietraining
• Training Rots & Water in de brugklas
• Dagdienst



Twee routes



Twee routes

1. Beroepsgerichte route 
basis en kader

2. Theoretische route
mavo (7/8 vakken examen)

Leerjaar 1
• Basisberoepsgerichte leerweg
• Kaderberoepsgerichte leerweg
• Mavo



Koersklassen

• Maatwerk (basis-kader-mavo + mavo-havo-vwo)
• Eigen lokaal en gespecialiseerd team                                                  

2 mentoren, 1 onderwijsondersteuner, begeleiders
• Maximaal 16 leerlingen
• Minimaal half jaar en maximaal twee jaar
• In fases overstappen naar een reguliere klas

vanaf de kerstvakantie



Kenmerken per leerweg (in de les)
Basisberoeps

Enkelvoudig

Concreet

Gericht

Reproductie

Veel

Constant

Kaderberoeps

Meervoudig

Minder concreet

Beperkt

Reproductie
Beperkt toepassen

Normaal

Langzaam minder

Mavo

Meervoudig
Verdiepend

Beperkt

Zelf hulp vragen

Toepassen
Verbanden leggen

Beperkt

Zelfstandigheid

Opdrachten 

Instructie

Hulp

Kennis

Begeleiding

Sturing



Vervolgstudie



Instroom mbo entree of niveau 2

Praktijkonderwijs
• Via PrO kan een leerling doorstromen naar de entree-

opleidingen van het mbo of direct naar arbeid

Basisberoepsgerichte leerweg
• Via de basisberoepsgerichte leerweg stroomt een 

leerling in op niveau 2 van het mbo



Instroom mbo niveau 3 of 4

Kaderberoepsgerichte leerweg
• Via de kaderberoepsgerichte leerweg stroomt een 

leerling in op niveau 3 of 4 van het mbo

Mavo
• Via de theoretische route stroomt een leerling in op 

niveau 3 of 4 van het mbo of in leerjaar 4 havo



Kennismaking & Aanmelding



Doedagen

• De school van binnenuit ervaren
• Leerzaam, maar vooral ook heel leuk
• Collectief via de basisschool                                                                                      

van maandag 16 t/m vrijdag 20 januari
• Doemiddag voor individuele leerlingen 

én hun ouders/verzorgers op 
woensdagmiddag 18 januari



Open Dag

• Kom onze praktische en persoonlijke school     
met al je zintuigen ervaren

• Zaterdag 28 januari van 11.00 tot 15.00 uur
• Op het Zwijsen van 10.00 tot 14.00 uur



Aanmelding & Toelating

• Advies basisschool (gebaseerd op criteria)
• Digitale vooraanmelding gaat via de website
• Persoonlijk aanmelden van uw zoon/dochter:                                      

- Maandag 6 maart (18.30-20.30 uur)                                      
- Dinsdag 7 maart (18.30-20.30 uur)                                      
- Woensdag 8 maart (16.00-17.00 uur)                                      



Overstapdossier

• Basisschool vult bij overstap het document Advies & 
Aanvullende Kenmerken (AAK) in

• Basisschool vult ook de toelichting op de AAK in (TAAK)
• U wordt verzocht om voor de overdracht van het TAAK-

formulier toestemming te geven
• Daarmee kunnen we de juiste begeleiding en ondersteuning 

van uw kind goed organiseren
• Wij staan voor Praktisch & Persoonlijk



Na de aanmelding…

• Kennismakingsmiddag op 21 juni met de klas en mentor (dus vóór de 
zomervakantie)

• Indien nodig een individueel gesprek met de mentor       en/of de 
zorgcoördinator

• Kennismakingsweek
• Algemene ouderavond 
• Brugklaskamp(je)
• Ouder-Kind-Mentorgesprekken 
• Eerste Rapport



Contact

Ondersteuningscoördinator onderbouw: Miranda van Driel  
Miranda.vandriel@voveghel.nl

Teamleider basis leerjaar 1 /2: Nikky van Eijk
Nikky.vaneijk@voveghel.nl

Teamleider kader leerjaar 1 / 2: Joris Arts
Joris.arts@voveghel.nl

Teamleider mavo 1 /2: Danny Hangraaf
Danny.hanegraaf@voveghel.nl

mailto:Miranda.vandriel@voveghel.nl
mailto:Nikky.vaneijk@voveghel.nl
mailto:Joris.arts@voveghel.nl
mailto:Danny.hanegraaf@voveghel.nl


Hartelijk dank voor uw aandacht


