WELKOM

GSG HET SEGMENT: SPECIAAL VOOR ECHTE PRO’S
WIJ KRIJGEN THEORIELESSEN

GSG HET SEGMENT IN HET KORT
GsG Het Segment is een zelfstandige,
veilige en kleinschalige school voor praktijkonderwijs. GsG Het
Segment heeft sinds 2013 het predicaat Excellent!
We hebben een mooi gebouw met de nieuwste snufjes en
leermiddelen.

VAN ONZE EIGEN MENTOR

EEN VEILIG, RUSTIG EN PLEZIERIG SCHOOLKLIMAAT

IK VOLG ALLE BRANCHECURSUSSEN
BIJ GROEN EN DIERVERZORGING

GsG Het Segment is een prachtig gelegen school voor
Praktijkonderwijs, PRO+ programma, Mbo entree-opleidingen en
een enorm aanbod brancheopleidingen. Onze school is modern
ingericht. Hier horen lesmateriaal van deze tijd, digitale
leermiddelen, goed uitgeruste theorie- en praktijklokalen,
kwaliteitszorg en een professioneel team bij.

INDIVIDUEEL ONDERWIJSAANBOD, OP MAAT

Wij proberen zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de talenten van de
leerlingen en ontwikkelen deze talenten samen verder. De leerlingen
hebben elk jaar een vaste mentor/coach. Deze mentor/coach is de
spil tussen leerling, school en ouder(s)/verzorger(s). De scholing en
begeleiding is op maat en we werken in kleine groepen.

GsG Het Segment is een school die rust, orde, aandacht, veiligheid
en veel kleine klassen heeft. Wij kennen geen lesuitval. Met
bovenstaande voorwaarden bieden wij wat
de leerlingen nodig hebben: een opleiding op niveau met
veel begeleiding en aandacht waar ze alle ruimte krijgen om hun
talenten te ontwikkelen.

BIJ ONS OP SCHOOL HEB JE
DE TIJD VAN JE LEVEN!

KLEINSCHALIG EN PERSOONLIJK
IK GA STARTEN MET DE ENTREE
OPLEIDING IN KLAS 4

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op GsG Het Segment een
fijne tijd hebben en zich thuis voelen. Op onze school wordt
iedereen gezien. Zelfs als de leerling de school heeft verlaten
houden we contact. Dit noemen we nazorg. Oud-leerlingen kunnen
in het kader van een leven lang ontwikkelen onze avondschool
bezoeken.
Deze informatie folder, maar ook de schoolgids, die u op de site
kunt vinden, informeert leerlingen, ouder(s), collega’s uit het
onderwijs over het onderwijs dat het GSH Het Segment aanbiedt.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u de school in bedrijf zien?
Kom gerust langs. Maakt u van te voren dan wel even een
afspraak? Ook bent u van harte welkom op de informatie avonden.

Onze school biedt een gestructureerde omgeving waar de leerlingen
en personeel zich veilig voelen en in rust kunnen werken. Leerlingen
blijven de hele dag op school en gaan niet van het schoolplein af.
We bieden een sterk pedagogisch klimaat. Het onderwijs is
uitdagend en veiligheidsgericht. Leerlingen leren actief en
zelfstandig. We werken met een vast lesrooster, er is geen lesuitval
en er zijn geen tussenuren.

Het maximum aantal plekken per jaar houden wij scherp in de
gaten. Wij kennen alle leerlingen! In schooljaar 2021-2022 n
 emen
wij maximaal 54 leerlingen aan. Dat zijn drie eerste klassen.

CURRICULUM

CHILLEN IN DE PAUZE

Het leeraanbod op onze school is divers. Naast theorievakken als
Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels en
burgerschap bieden we ook tal van praktijkvakken aan. Horeca en
Voeding, Verkoop en Logistiek, Techniek, Groen- en Dierverzorging
en Dienstverlening en Zorg. Daarnaast zijn er vakken als Culturele
Kunstzinnige Vorming, lessen in wonen in het kader van
redzaamheid, mediawijsheid en bewegingsonderwijs.
Er is veel aandacht voor sociale vaardigheids- en
weerbaarheidstraining. Leerlingen hebben in de bovenbouw keuze
uit meer dan 75 brancheopleidingen. Ook het volgen van een
Mbo-opleidingen behoort tot de mogelijkheden.

IK WIL GAAN WERKEN BIJ EEN
AANNEMER. DAAROM HEB IK
TECHNIEK GEKOZEN

Tot slot willen we de ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, medewerkers
van de collega-scholen, bedrijven en partners bedanken voor het
grote vertrouwen in GsG Het Segment.

BEROEPSPRAKTIJKVORMING /STAGE

Het leren vindt niet alleen plaats op school plaats maar ook in
bedrijven of instellingen. Leerlingen in de bovenbouw lopen
meerdere dagen stage in een bedrijf.

Arian Koops
Directeur

PRO-DIPLOMA

IK LEER VEEL OVER SOCIAL
MEDIA BIJ MEDIAWIJSHEID
WE HEBBEN MUZIEK, TONEEL, DRAMA
EN KUNST BIJ CKV

Vijf á zes jaar Praktijkonderwijs wordt afgesloten met een examen
en een diploma praktijkonderwijs. Daarnaast kunnen de leerlingen
veel diploma’s, getuigschriften en certificaten van brancheopleidingen halen. Deze worden erkend in heel Nederland. Ook bestaat de
mogelijkheid om een Mbo1 diploma te halen bij ons op school.

WELKOM
GSG HET SEGMENT: SPECIAAL VOOR ECHTE PRO’S

GsG Het Segment is een prachtig gelegen school voor
Praktijkonderwijs, PRO+ programma, mbo entree-opleiding en een
enorm aanbod brancheopleidingen. Onze school is modern ingericht. Hier horen modern lesmateriaal, digitale leermiddelen,
goed uitgeruste theorie- en praktijklokalen, kwaliteitszorg en een
professioneel team bij.
GsG Het Segment is een school die rust, orde, aandacht, veiligheid
en veel kleine klassen heeft. Wij kennen geen lesuitval. Met bovenstaande voorwaarden bieden wij wat
de leerlingen nodig hebben: een opleiding op niveau met
veel begeleiding en aandacht waar de leerlingen alle ruimte krijgen
om hun talenten te ontwikkelen.
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op GsG Het Segment een
fijne tijd hebben en zich thuis voelen. Op onze school wordt iedere
leerling gezien. Zelfs als de leerling de school heeft verlaten houden
we contact. Dit noemen we nazorg. Oud-leerlingen kunnen in het
kader van een leven lang ontwikkelen onze avondschool bezoeken.
Deze informatie folder, maar ook de schoolgids, die u op de site
kunt vinden, informeert leerlingen, ouder(s), collega’s uit het onderwijs over het onderwijs dat het GSH Het Segment aanbiedt.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u de school in bedrijf zien?
Kom dan gerust langs. Maakt u van te voren dan wel even een afspraak? U bent van harte welkom.

KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN!
woensdag 11 november 2020
19.00 uur – 20.30 uur
zaterdag 9 januari 2021
10.00 uur – 12.00 uur
donderdag 4 februari 2021
19.00 uur – 20.30 uur
dinsdag 2 maart 2021
19.00 uur – 20.30 uur

Dé regionale school voor:
• Praktijkonderwijs
• PRO+
• MBO Entreeopleidingen
• Brancheopleidingen

Tot slot willen we de ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, medewerkers
van de collega-scholen, bedrijven en partners bedanken voor het
grote vertrouwen in GsG Het Segment.

Arian Koops
Directeur

KIJK OOK OP:
WWW.SEGMENTGOUDA.NL

