OKT-NOV-DEC 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
deze herfstvakantie is onze
nieuwe website online gegaan.
Neem vooral een kijkje!





Belangrijke data:
Oktober:



Maandag 29 oktober
MR-vergadering
Dinsdag 30 oktober
Studiedag: leerlingen vrij,
stages gaan door

November:








Woensdag 7 november
Info-avond nieuwe leerlingen
Dinsdag 20 november
IOP-avond
Woensdag 21 november
Studiedag: leerlingen vrij,
stages gaan door
Donderdag 22 november
IOP-avond
Woensdag 28 november
IOP-avond
Donderdag 29 november
IOP-avond
GMR-vergadering

December:




Dinsdag 11 december
Studiemiddag: leerlingen vrij
na 11.55 uur, stages gaan
door
Woensdag 12 december
MR-vergadering

Donderdag 20 december
Klas 5: 11.30 op school voor
kerst-attentie
Vrijdag 21 december
Studiedag: leerlingen vrij,
stages gaan door
Maandag 24 december
kerstvakantie t/m vrijdag 4
januari. Lessen beginnen weer
op maandag 7 januari

Maart:



Donderdag 28 maart
informatieavond leerlingen en
ouder(s)/verzorger(s) klas 3
en 4

I.O.P.-gesprekken
Na de herfstvakantie staan de I.O.P.gesprekken op het programma. De
gesprekken beginnen in de week van
13 november en duren tot en met
7 december.
De mentor nodigt u uit voor het
gesprek.

Rondhangen bij het station
Helaas hangt een aantal van onze
leerlingen, tot ver na lestijd, rond bij
het station. Er zijn helaas in een
aantal gevallen problemen ontstaan
met andere jongeren.
Wij willen u vragen om hierover met
uw zoon of dochter te praten.
Wij danken u voor uw medewerking.

Info-avond nieuwe leerlingen
en hun ouder(s)/ verzorger(s)
Op woensdagavond 7 november
staat de eerste informatieavond voor
ouder(s)/verzorger(s) en nieuwe
leerlingen op het programma.
De volgende informatieochtend staat
gepland op zaterdagmorgen 12
januari 2019 van 10.00 uur tot
12.00 uur. Geef dit vooral door aan
geïnteresseerden!
Meer informatie kunt u vinden op
www.segmentgouda.nl

Start lessen theorie
autorijbewijs
De theorielessen voor het
autorijbewijs starten weer!
De lessen starten op maandag 5
november voor klas 4 en op
dinsdag 6 november voor klas 5.
De cursus wordt verzorgd door
gespecialiseerde medewerkers van
een rijschool.

MR-vergadering
Op maandag 29 oktober staat er
een MR-vergadering gepland. Ook op
woensdag 12 december vergadert
de MR. Aanvang beide
vergaderingen: 19.30 uur!
De GMR-vergadering is donderdag
29 november.

Branche-opleidingen
Vanaf het begin van dit schooljaar
hebben alweer een aantal leerlingen
examens afgelegd van diverse
brancheopleidingen. Zij hebben dit
met goed gevolg afgelegd.
Van harte allemaal!
Wij bieden ongeveer 66 verschillende
opleidingen aan.

Branche-opleidingen zijn opleidingen
die door de brancheorganisaties zijn
ontwikkeld. Voorbeelden hiervan
zijn: lasopleidingen die
geëxamineerd worden door het
Nederlands Instituut Lassen (NIL),
MBO 1 verkoopmedewerker door het
Kennis Centrum Handel (KCH).
Kijk voor het hele overzicht op de
site: www.segmentgouda.nl
Deze cursussen worden zowel op
school als buiten de school gegeven.
Leerlingen volgen een brancheopleiding binnen de gekozen sector
en worden geëxamineerd door
externe examenbureau ’s.
De diploma’s en certificaten worden
erkend in heel Nederland en in een
aantal gevallen in Europa.

Bezoek praktijkbegeleiders
klassen 4 en 5
Klas 5: De klas 5-leerlingen nemen
op maandag 19 november 2018
hun praktijkbegeleiders mee naar
school. Aan het einde van de
werkdag komen zowel leerling als
praktijkbegeleider direct vanuit het
bedrijf naar school. De
praktijkbegeleiders (de mensen die
onze leerlingen begeleiden in de
bedrijven) krijgen een rondleiding
van de leerling. Vanzelfsprekend is er
een hapje en een drankje met
voorlichting over onze school. De
avond is rond 19.30 uur afgelopen.
Klas 4: Op dinsdag 19 maart 2019
nemen de leerlingen van de klassen
4 hun praktijkbegeleider mee naar
school. Ook deze avond is er een
hapje en een drankje met
voorlichting over onze school. De
avond is rond 19.30 uur afgelopen.

Voorstelling verkeer klas 1&2

Op 15 november is er onder lestijd
een theatervoorstelling over
verkeersveiligheid voor de klassen 1
en 2. Deze activiteit hoort bij het
zelfredzaam worden.

Sinterklaas

In de week van 5 december vieren
wij Sinterklaas op school (behalve
klas 5 i.v.m. stage).
Klas 1 en 2: Zij spelen het ruil- en
huilspel. Elke leerling neemt 3 kleine
cadeautjes mee. De mentor zal hier
verdere uitleg over geven aan de
leerlingen.
Klas 3 en 4: De mentoren bespreken
met de leerlingen welke activiteit zij
met elkaar ondernemen.

Kerst
In de week voor de kerstvakantie
vieren wij kerst. Dit jaar zal er weer
een kerstmarkt zijn. De opbrengst
gaat naar een goed doel. De
themacommissie en de
leerlingenraad zullen dit verder
organiseren.
Klas 5: De leerlingen van de klassen
5 worden donderdagmorgen 20
december om 11.30 uur op school
verwacht. Traditiegetrouw ontvangen
de leerlingen een kerstattentie van
school. Vervolgens gaan zij naar de
stagebedrijven om daar van dienst te
zijn of kerst te vieren.

Bevindingen van de Inspectie
van het Onderwijs /
excellente school 2019-2021
We hebben het in de vorige
nieuwsbrief al gemeld. De
onderwijsinspectie is 22 juni langs
geweest. Zij hebben het volgende
gezegd:
De kwaliteit van het onderwijs is
goed. De school voldoet aan de

deugdelijkheidseisen voor alle
standaarden in het waarderingskade.
De standaarden Aanbod,
ontwikkeling en begeleiding,
didactisch handelen, onderwijstijd,
samenwerking, praktijkvorming en
stage, veiligheid en pedagogisch
klimaat zijn allemaal goed.
Dit houdt in dat onze school in
aanmerking komt voor het predicaat
excellente school 2019-2021.
Op donderdag 1 november komt
een jury op school om het
excellentieprofiel te beoordelen. In
januari 2019 horen wij of wij
wederom het predicaat excellente
school mogen ontvangen.

Informatieavond klas 3 en 4
Voor leerlingen én
ouder(s)/verzorger(s)
Op donderdag 28 maart 2019 om
19.30 uur is er een informatieavond
over de branche-opleidingen en
sectorkeuzes. U krijgt informatie
over:
-

Sectoren
Branche-opleidingen
Examenkosten
Eisen en voorwaarden
Het keuzeformulier waarop
sector en keuzeopleidingen
ingevuld moeten worden. Let
op: dit moet voor de
meivakantie!

Schrijf dit vast in uw agenda!

