
 

 

JAN – FEB – MAART 
2021 
 

Belangrijke data: 
Januari: 

• Maandag 4 januari 
Leerlingen vrij. Telefonisch 
contact tussen mentor en 
leerling/ouder(s)/verzorger(s) 

• Dinsdag 5 januari 
Start stages en lessen volgens 
aangepast rooster 

• Zaterdag 9 januari 
Open ochtend voor nieuwe 
leerlingen vervalt 

• Maandag 11 januari 
GMR (reserve) 

• Dinsdag 12 januari 
• IOP-avond klas 4 en 5  
• Dinsdag 19 januari 
• MR-vergadering 

Restaurant Schmaeckelijck 
vervalt  

• Donderdag 21 januari 
IOP-avond klas 4 en 5 

• Maandag 25 januari 
IOP-avond klas 4 en 5 

• Woensdag 27 januari 
Studiedag: leerlingen vrij, 
stages en brancheopleidingen 
gaan door 

• Donderdag 28 januari  
IOP-avond klas 4 en 5 
 
 
 

 

Februari:  

• Woensdag 3 februari 2021 
IOP-avond klas 4 en 5 

• Donderdag 4 februari 
Informatieavond-avond 
nieuwe leerlingen (onder 
voorbehoud in verband met 
Corona) 

• Maandag 8 februari 
Restaurant Schmaeckelijck 
vervalt 

• Woensdag 10 februari 
Cultuurdag onderbouw vervalt 

• Donderdag 18 februari  
Schoolfeest vervalt  

• Vrijdag 19 februari  
Leerlingen vrij. stages en 
externe branche opleidingen 
gaan gewoon door 
Start voorjaarsvakantie 

Maart: 

• Dinsdag 2 maart  
Info-avond nieuwe leerlingen 
(onder voorbehoud in verband 
met Corona) 

• Dinsdag 9 maart 
12.25 uur Stagemarkt (onder 
voorbehoud) 

• Donderdag 25 maart 
informatieavond leerlingen en 
ouder(s)/verzorger(s) klas 3 
en 4 (onder voorbehoud in 
verband met situatie rond 
Corona) 
 

 



De allerbeste wensen! 
Het personeel van GsG Het Segment 
wenst u een, in alle opzichten,   
geweldig 2021 toe. Laten we hopen 
dat we deze Corona-crisis snel achter 
ons kunnen laten. 

Volg onze website! 
Wilt u onze website in de gaten 
houden. Op www.segmentgouda.nl 
vindt u up-to-date informatie. Zeker 
in deze Coronatijd! 

Lessen na de kerstvakantie 
In de week voor de kerstvakantie 
heeft Minister-President Mark Rutte 
in zijn toespraak een lockdown 
afgekondigd. Deze lockdown duurt 
voorlopig tot 19 januari 2021 en 
geldt ook voor het onderwijs, met 
uitzondering van enkele vormen van 
onderwijs. Het Praktijkonderwijs is 
zo’n uitzondering. Wij mogen fysiek 
les geven maar het is aan de scholen 
zelf hoe zij dat organiseren. Voor de 
kerstvakantie hebben wij 
aangegeven dat op maandag 4 
januari de mentoren een check doen 
op het gebied van gezondheid. Dit in 
het belang van leerlingen en 
personeel. 

Naast besmettingen bij ons personeel 
en in verband met een stijging van 
het aantal besmettingen in ons land, 
die naar verwachting nog zal oplopen 
door de feestdagen en de onlangs 
vastgestelde mutatie van het virus, 
hebben we besloten onze lessen voor 
de komende twee weken zodanig te 
organiseren dat  
- de leerlingen van de klassen 1,2 
en 3 naar school komen volgens 
een aangepast rooster.  

- de leerlingen van de klassen 4 
en 5 theorielessen online krijgen 
en voor de praktijklessen naar 
school komen.(of 

brancheopleidingen) 
 

Dit in verband met de gezondheid en 
veiligheid van een ieder. Om alles 
goed te organiseren starten we met 
de lessen op dinsdag 5 januari 2021. 
Informatie over het online werken en 
hoe laat de leerlingen op dinsdag op 
school moeten zijn, ontvangen de 
leerlingen van de mentor via app. 

Een paar belangrijke zaken op een 
rijtje: 

 
• Stages gaan gewoon door 

vanaf 5 januari 2021, mits de 
leerlingen terecht kunnen in 
de bedrijven. Mochten de 
stages niet door gaan dan zijn 
de leerlingen op de 
stagedagen vrij. Voor horeca 
zijn  workshops zoals voor de 
kerstvakantie. Op maandag 4 
januari gaan de leerlingen dus 
nog niet naar stage!  

• De stagebegeleiders van onze 
school hebben de bedrijven op 
donderdag 17 december 
hierover geïnformeerd.  

• Wij doen als school er alles 
aan om een verantwoorde 
doorstart te kunnen maken 
waarbij de gezondheid van de 
leerlingen en personeel voorop 
staat. Ook van de 
stagebedrijven! 

• Er is een aangepast rooster 
waarbij we zoveel mogelijk in 
halve groepen werken.  

• Wij volgen de richtlijnen zoals 
deze zijn opgesteld in een 
protocol van de GGD. 

• Ook op advies van de GGD 
zullen we de komende tijd 
eten in de klas en niet meer in 
de aula.  



• De kantine is gesloten. Er kan 
dus geen eten en drinken 
gekocht worden.  

• De leerlingen gaan, nadat zij 
hun spullen in de kluis hebben 
gedaan direct naar de klas. 

• De pauzes zullen we splitsen. 
• De IOP-gesprekken zullen 

alleen plaatsvinden op de 
daarvoor geplande avonden en 
na schooltijd. 

• Gymlessen gaan de komende 
twee weken niet door. 

• Leerlingen van de klassen 4 en 
5 zijn verplicht om in de online 
lessen te verschijnen. 
Wanneer dit niet het geval is 
zal dit gezien worden als 
verzuim. 

• Leerlingen die met de taxi 
gebracht en gehaald worden, 
kunnen eventueel op school 
wachten. 

• De regels rond Corona blijven 
geldig. 

• Een aantal branchecursussen 
gaan gewoon door. De mentor 
zal dit met de leerling 
bespreken.  

Nieuwe collega 
Per 1 januari 2021 verwelkomen wij 
een nieuwe collega. Zijn naam is 
Sacha Sanders. Sacha heeft ruime 
ervaring in het onderwijs. Sacha gaat 
in het komende half jaar, naast 
ondersteunende werkzaamheden  
voor de collega’s, ook lessen voor 
zijn rekening nemen. Wij wensen 
Sacha veel werkplezier op onze 
school. 

Info-ochtend en 
informatieavond voor nieuwe 
leerlingen en hun ouder(s)/ 
verzorger(s) 
De informatieochtend van  
zaterdagmorgen 9 januari 2021 
gaat vanwege Corona niet door. 

Het is op dit moment nog niet 
duidelijk of de informatieavonden op 
donderdag 4 februari en dinsdag 
2 maart door gaan.  
Communicatie loopt via de website. 

 
MR-vergadering 
Op dinsdag 19 januari staat de 
vergadering van de MR gepland.  

Einde carrousel periode 
klassen 3 
Op vrijdag 22 januari eindigt de 
eerste carrouselperiode voor de 
leerlingen uit de klassen 3. Dat 
betekent dat we dan op de helft van 
het schooljaar zitten.  
 
Leerlingen uit de klassen 3 volgen 
vanaf 26 januari praktijklessen in 
het tweede vak dat ze gekozen 
hebben.  
 
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 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 branche-
opleiding 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 25 maart 2021 staat er een 
belangrijke avond op het 
programma voor 
ouder(s)/verzorger(s) en 
leerlingen uit de klassen 3 en 4. 
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. 

Tevens wordt er op deze belangrijke 
avond informatie gegeven over de 
entree-opleidingen. 

U krijgt informatie over: 

- Sectoren 
- Branche-opleidingen 
- Eisen en voorwaarden 
- Het keuzeformulier waarop 

sector en keuzeopleidingen 
ingevuld moeten worden. Let 
op: dit moet voor de 
meivakantie!  

- Entree-opleiding 

Op dit moment is onduidelijk of 
deze avond door kan gaan in 
verband met Corona.  

Cultuurdag onderbouw gaat 
niet door 
De cultuurdag voor de onderbouw 
gaat niet door in verband met 
Corona. Deze stond gepland op 
woensdag 10 februari.  

Schoolfeest gaat niet door 
Het schoolfeest gaat niet door. Het 
stond gepland voor donderdag 18 
februari.  

Start voorjaarsvakantie 
Op vrijdag 19 februari begint de 
voorjaarsvakantie voor onze 
leerlingen. Er is dan geen les.  

De stages en brancheopleidingen 
gaan gewoon door.  

 


