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Maart:














Dinsdag 5 maart
Informatieavond nieuwe
leerlingen en hun ouder(s)/
verzorger(s)
Dinsdag 12 maart
Stagemarkt (vanaf 12.30 uur)
Woensdagmiddag 20 maart
Studiemiddag: leerlingen vrij
na 11.55 uur, stages gaan
door
Donderdag 21 maart
MR-vergadering
Avondschool
Donderdag 28 maart:
Informatiebijeenkomst klassen
3 en 4 Branche-opleidingen

April:






Maandag 1 april
GMR-vergadering
Dinsdag 2 april
IOP-avond Klas 3
Donderdag 4 april
IOP-avond klas 3
MR-vergadering
Avondschool
Maandag 8 april t/m woensdag
10 april
Werkweek klas 1 Hoenderloo
Klas 2 vrij



Woensdag 10 april t/m vrijdag
12 april
Werkweek klas 2 Hoenderloo
Klas 1 vrij
Maandag 15 april
Avondschool
Dinsdag 16 april
Studiemiddag: leerlingen vrij
na 11.55 uur, stages gaan
door
Donderdag 18 april
Open podium: diverse
optredens van leerlingen
Vrijdag 19 april
Goede vrijdag; vrij
Zaterdag 20 april t/m zondag
5 mei:
vakantie

Infoavond nieuwe leerlingen
en hun ouder(s)/ verzorger(s)
De laatste informatieavond staat
gepland op dinsdag 5 maart van
19.30 uur tot 21.00 uur.
Voor schooljaar 2019-2020 hebben
we ontzettend veel aanmeldingen.
Deze avond is speciaal bedoeld voor
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
uit de groepen 7 van het (speciaal)
basisonderwijs.
Geef dit vooral door aan
geïnteresseerden! Zeker aan die
mensen die hun zoon of dochter
willen aanmelden voor schooljaar
2020-2021 en 2021-2022
Meer informatie kunt u vinden op
www.segmentgouda.nl

Parkeren bij school
Komt u naar school met de auto?
Parkeer uw auto dan op het
parkeerterrein aan de kant van de
voetbalkooi. Dit parkeerterrein is te
bereiken vanaf de Winterdijk 4a. De
ingang bij de vogelkooi kan alleen
door bezoekers op de fiets gebruikt
worden want dit is ons oefenterrein.
Alvast bedankt voor uw
medewerking!

Darttoernooi 2019
Vanaf 14 januari stond ons jaarlijkse
darttoernooi op het programma;
inmiddels een traditie op onze
school.
Leerlingen en leerkrachten konden
meedoen aan dit toernooi tijdens de
middagpauzes.
Op donderdag 14 februari vond de
finale plaats. De overgebleven
finalisten waren de sterkste van 140
inschrijvingen.

werkzaamheden die ze op stage
doen.
Bedrijven zijn ook uitgenodigd. We
willen u als ouder(s)/verzorger(s)
ook van harte uitnodigen om deze
stage markt te bezoeken.
Elke leerling heeft een deel van een
marktkraam om te vullen met
materiaal. In de ochtend zetten zij
alles klaar.
De leerlingen van de klassen 2 en 3
bezoeken ook de stagemarkt. Ze
kunnen op deze manier zich vast
oriënteren op sectoren en bedrijven.

Restaurant Schmaeckelijck op
19 maart voor stagebedrijven

Bjarn Tol uit klas 5B won uiteindelijk
van maar liefst van drie leerkrachten.
Alle finalisten hebben een medaille
ontvangen en Bjarn mag natuurlijk
de wisselbeker 1 jaar thuis
neerzetten.

Op 19 maart is ons restaurant
Schmaeckelijck geopend voor alle
praktijkbegeleiders uit de bedrijven
waar onze leerlingen stagelopen. De
avond start om 17.00 uur. De
leerlingen uit de klassen 4 en klas 5
nemen hun praktijkbegeleider mee
naar school. De leerlingen verzorgen
een rondleiding voor de
praktijkbegeleiders. Na een
voorlichting wordt er met elkaar
gegeten. Om 19.00 uur sluiten we de
avond af.

De uitslag:

MR-vergadering

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bjarn Tol
Mevr. Romeijn
Dhr. Wiggelinkhuysen
Pepijn Brand
Joey Balk
Dhr. Nobel

Stage-markt door klas 5
Dinsdag 12 maart is de
stagemarkt.
De stagemarkt duurt van 12.30 uur
tot 14.00 uur in de aula.
Leerlingen van klas 5 presenteren
hun stagebedrijf en de

Op donderdag 21 maart staat een
vergadering van de MR gepland.
Deze vergadering is openbaar! De
vergadering begint om 19.30 uur.

Branche-opleidingen
voorlichting klas 3 en 4
Op 28 maart begint om 19.30 uur
een belangrijke voorlichting over de
branche-opleidingen voor de klassen
3 en 4.
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 meer dan 65 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.
Op deze avond wordt er voorlichting
gegeven over het aanbod van de
brancheopleidingen. Voor de
meivakantie dient er gekozen te zijn
voor de te volgen brancheopleidingen
in het nieuwe schooljaar.

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!

Wintersportdagen 2019

Ook dit jaar hebben de leerlingen de
mogelijkheid gehad om zich op te
voor een wintersport activiteit. De
school betaalt deze activiteit.
In januari en februari hebben
leerlingen van de klassen 1, 4 en 5 al
geschaatst.
In maart zijn de overige activiteiten:
Woensdag 6 maart: Mountainbiken
klas 4 en 5 (vertrek 10.00u. – terug
op school 13.30 u.)
Donderdag 7 maart:
Mountainbiken klas 3 (vertrek 10.00
u. – terug op school 13.30 u.)
Woensdag 13 maart: Klimmen klas
4 (vertrek 8.00 u – terug op school
11.30 uur)
Woensdag 20 maart: Snowworld
klas 4 (vertrek 8.00 u- terug op
school 12.00 u)
Woensdag 27 maart:
Snowworld klas 2 (vertrek 10.00 u –
terug op school 14.00 u)
Donderdag 28 maart:
Snowworld klas 3 en 5 (vertrek
10.00 u – terug op school 14.00 u)
Klimmen klas 3 en 5
U ontvangt nog een brief met meer
informatie.

Thema-avond 18-/18+
Op dinsdag 9 april organiseren wij
samen met Gemiva, De Klup, Sociaal
Team, Sterker Werkt, Centrum voor
Jeugd en gezin en ASVZ een themaavond op onze school voor
ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen
die 18 zijn of binnenkort 18 jaar
worden. Het thema is dan ook 18/18+.

Wanneer jongeren 18 jaar worden
dan verandert er veel. Dingen waar u
zelf misschien niet zo snel aan denkt.
Gezien het belang van het onderwerp
adviseren wij alle
ouder(s)/verzorger(s) met kinderen
rond deze leeftijd te komen op deze
avond. Er zijn diverse workshops.
Het programma op dinsdag 9 april
ziet er als volgt uit:
18.45
19.15
19.30
20.45

uur
uur
uur
uur

inloop
Opening
start van de workshops
Informatiemarkt

Werkweek klas 1 en 2 in
Hoenderloo
Van 8 tot en met 12 april gaan de
klassen 1 en 2 op werkweek. Ze
gaan naar Hoenderloo.
Klas 1: Maandag 8 april t/m
woensdag 10 april. Donderdag 11
en vrijdag 12 april zijn zij vrij.
Klas 2: Woensdag 10 april t/m
vrijdag 12 april. Maandag 8 en
dinsdag 9 april zijn zij vrij.
De werkweek staat in het teken van
wonen, werken, vrije tijd en
burgerschap. Een klein groepje
leerlingen, onder begeleiding van een
docent, woont een aantal dagen in
een bungalow. Zij moeten
boodschappen doen, koken, het
huisje schoonhouden etc.
Daarnaast lopen leerlingen uit klas 2
een dagdeel stage bij bedrijven of
instellingen in en rond Hoenderloo.
Er zijn ook vrije tijd activiteiten.
Sport-spel, creatieve activiteiten en
natuurlijk minute-to-win-it als
afsluiter!
Zoals ieder jaar zal het weer een
geweldige happening zijn.

Open podium/talenten-show
Na de grote successen van
voorgaande jaren organiseren we
weer het open podium/
talentenshow. Dit jaar is het openpodium op donderdag 18 april.
Leerlingen kunnen op deze middag
optreden. Dat kan zijn een act of een
muzikaal optreden. Ongetwijfeld zal
onze schoolband ook een optreden
verzorgen. Daarnaast worden d.m.v.
films talenten getoond tussen de live
optredens door. Onder de bezielende
leiding van de heer Verbeek en
mevrouw Romeijn wordt hard
gewerkt aan de acts. Van 12.30 uur
tot 14.30 uur zal in onze aula een
waar theater ontstaan.

De leerlingen van de klassen 1,2,3
en 5 zijn na afloop van het Open
podium(+/- 14.30 uur) vrij.
De brancheopleidingen van de
klassen 5 gaan wel gewoon door.
U bent van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn!

Nieuwsbrief ook via de mail
Aan het begin van elk semester
worden de nieuwsbrieven uitgedeeld
en meegegeven aan de leerlingen.
Niet alle nieuwsbrieven bereiken de
ouder(s)/verzorger(s).
In de komende periode zullen we de
nieuwsbrieven ook per mail gaan
versturen. Het is belangrijk dat wij
het goede mailadres van u in ons
bezit hebben.
Wanneer u geen nieuwsbrief via de
mail ontvangt, wilt u dan zo
vriendelijk zijn het juiste mailadres
door te geven aan onze
administratie.
(info@segmentgouda.nl)

Met ingang van schooljaar 20192020 versturen we de nieuwsbrieven
alleen nog maar via mail. De
nieuwsbrief wordt ook altijd op de
website geplaatst.
Op deze manier bent u altijd op de
hoogte en besparen we veel papier.

Avondschool voor
oud-leerlingen van start
‘een leven lang leren’.

Nog voor de meivakantie gaan de
eerste workshops van start in de
avondschool voor oud-leerlingen van
GsG Het Segment onder het motto:
‘Een leven lang leren’.
En wel op donderdag 21 maart,
donderdag 4 april en maandag 15
april 2019.
Oud-leerlingen moeten zich wel
opgeven wat vol = vol.
De avondschool is gratis.
Naast het spreekuur bij mevrouw
Anja Kampert kunnen leerlingen
intekenen voor Engels in de praktijk,
mediawijsheid (o.a. invullen van
formulieren, 18+ (wat komt er
allemaal op je af als 18+ bent?),
zelfstandig wonen (en koken) en
budgetteren (omgaan met geld).
Na de meivakantie start de tweede
reeks workshops.
Meer informatie kunt u vinden op
www.segmentgouda.nl/avondschool
Inschrijven voor de komende periode
kan nog tot 8 maart!

U bent van ons niet gewend dat er
lesuitval is. Onze docenten vangen
elkaars lessen op bij ziekte.
Invallers zijn niet te krijgen. Iemand
inhuren van een duur
detacheringsbureau kost de school
anderhalf keer het salaris in
vergelijking met een docent in
dienst.
Ons personeel heeft een ontzettend
groot hart voor de leerlingen. Maar
de druk wordt alsmaar hoger voor
het personeel.
Op 15 maart is een staking
uitgeroepen voor het hele onderwijs,
van primair tot wetenschappelijk
onderwijs. Initiatiefnemers AOb en
FNV Onderwijs en Onderzoek willen
van het kabinet een investering van
structureel 4 miljard euro om
werkdruk en lerarentekort tegen te
gaan.
De bonden voeren deze acties omdat
zij extra investeringen in het
onderwijs noodzakelijk vinden.
Enkele collega’s van ons team
hebben aangegeven een krachtig
signaal af te geven en op deze dag te
willen gaan staken. Wij willen niet
dat de leerlingen de dupe worden
van een staking. De lessen gaan
gewoon door. We vangen het met
elkaar op!

Start meivakantie
Stakingen op 15 maart 2019
Het kan u niet ontgaan zijn; het
probleem van het lerarentekort wordt
groter en groter. 4-daagse
schoolweken, leerlingen verdelen of
naar huis sturen… een groot
probleem in Nederland! Zo gek is het
gelukkig niet bij ons op school.

Op donderdag 18 april begint na
het Open Podium de meivakantie
voor onze leerlingen. Op maandag 6
mei verwachten we de leerlingen
weer op school. Fijne vakantie!

