
Maart - April 2021 

 

Belangrijke data: 

Maart: 

• Dinsdag 2 maart 

Informatieavond nieuwe 

leerlingen gaat niet door! 

• Dinsdag 9 maart 

Stagemarkt gaat niet door! 

• Woensdagmiddag 17 maart 

Gewone lesdag. Studiemiddag 

gaat niet door.  

• Donderdag 18 maart 

MR-vergadering 

• Donderdag 25 maart: 

Informatieavond klassen 3 

Branche-opleidingen 

Gaat niet door! 

• Dinsdag 30 maart 

GMR-vergadering 

IOP-avond klas 3 

April:  

• Donderdag 1 april 

IOP-avond klas 3 

• Vrijdag 2 april 
Goede vrijdag: leerlingen vrij  

• Maandag 5 april  

Tweede Paasdag: leerlingen 

vrij 

• Dinsdag 6 april: 
Organisatiedag: leerlingen vrij 

stages en externe 

brancheopleidingen gaan door 

• Zaterdag 24 april t/m vrijdag 7 

mei: 
Meivakantie 

 

 

Informatie met betrekking tot 

het coronavirus 

Zoals u weet hebben we tot aan de 

kerstvakantie een normaal rooster 

gedraaid met de leerlingen. Vanaf de 

kerstvakantie is er een aangepast 

rooster waarbij we zo maximaal 

mogelijk fysiek onderwijs aanbieden 

aan de leerlingen. Dit allemaal 

volgens de richtlijnen van het RIVM, 

de GGD en het Ministerie van OCW. 

Naast les op school krijgen leerlingen 

ook les via online-lessen. 

Helaas hadden op vrijdag 5 februari 

te maken met een uitbraak bij ons 

op school van het coronavirus. We 

waren genoodzaakt de school voor 

10 dagen te sluiten om de veiligheid 

en gezondheid van leerlingen en 

personeel voorop te zetten. Zo’n 

besluit gaat altijd in overleg met 

instanties. Gelukkig konden we op 16 

februari weer open. 

We zullen nog wel een tijdje met het 

coronavirus te maken hebben. Dit 

betekent dat we blijven lesgeven 

volgens het aangepaste rooster. 

Er wordt in de pers veel gesproken 

over achterstanden die leerlingen 

opgelopen hebben. Of dat leerlingen 

hun programma niet afkrijgen of dat 

examens van brancheopleidingen in 

de knel komen. Deze corona-periode 

heeft natuurlijk geen positieve 

invloed op het welzijn van leerlingen, 

en dan vooral op het sociaal 

emotionele vlak. 



We zijn programma’s aan het 

ontwikkelen om in te spelen op 

behoeften die er zijn bij leerlingen 

vanwege corona. We hopen daar 

binnenkort meer informatie over te 

verstrekken. 

Het is voor iedereen een moeilijke 

tijd. We proberen zo optimaal 

mogelijk lessen te verzorgen in deze 

tijd.  

In het belang van de ontwikkeling 

van leerlingen en de samenwerking 

tussen ouders en school is het erg 

belangrijk met elkaar in gesprek te 

blijven op een respectvolle manier. 

Maatregelen en nieuws rond corona 

volgen elkaar in hoog tempo op.  

Houd alstublieft onze site en uw mail 

goed in de gaten!  

Contactgegevens 

ouder(s)/verzorger(s) 

Heeft u een ander telefoonnummer 

of e-mailadres? Of ontvangt u geen 

e-mails van school met 

nieuwsberichten?  

Geef dit dan alstublieft door aan de 

administratie. 

U kunt bellen naar school of mailen 

naar info@segmentgouda.nl  

 

Genoeg bewegen: MOVE-ON! 

Het is erg belangrijk om genoeg te 

bewegen. Veel mensen doen dat op 

dit moment erg weinig.  

We zijn daarom op school de actie 

‘MOVE-ON!’ gestart! 

Op maandag 1 maart hebben de 

leerlingen een dansworkshop 

gevolgd.  

Ook doen we een wedstrijd waarbij 

de klas die de meeste ‘ommetjes’ 

loopt, een prijs kan winnen!  

De leerling die de meeste ‘ommetjes’ 

loopt wint ook een prijs. 

Deze app hebben de leerlingen 

samen met hun docent gedownload.  

Leerlingen bewegen extra in de week 

van 1 maart onder lestijd met hun 

klas.  

Hopelijk is iedereen hierdoor weer 

geactiveerd, en lukt het om goed te 

blijven bewegen de rest van het jaar!  

 

VIP-rondleiding nieuwe 

leerlingen 

Speciaal voor leerlingen en 

ouder(s)/verzorger(s) uit de groepen 

7 van het (speciaal) basisonderwijs 

organiseren we VIP-rondleidingen na 

16.00 uur op school. Via de website 

kunnen mensen zich aanmelden.   

Geef dit vooral door aan 

geïnteresseerden! Zeker aan die 

mensen die hun zoon of dochter 

willen aanmelden voor schooljaar 

2022-2023 en 2023-2024. 

Meer informatie kunt u vinden op 

www.segmentgouda.nl 

 

MR-vergadering 

Op donderdag 18 maart staat er 

een digitale vergadering van de MR 

gepland. Deze vergadering is 

openbaar! 

 

IOP-gesprekken op school 

Het is onze bedoeling de komende 

IOP-gesprekken weer op school te 

gaan doen, als dit kan met de 

coronaregels van dat moment. Deze 

gesprekken zullen dan na schooltijd 

plaatsvinden, wanneer er geen 

lessen meer zijn. 

Infoavond nieuwe leerlingen 

vervalt 

De laatste informatieavond die 

gepland stond op dinsdag 2 maart 

gaat vanwege corona helaas niet 

door. Wel hebben we onze speciale 

VIP-rondleidingen! 

mailto:info@segmentgouda.nl
http://www.segmentgouda.nl/


Voor schooljaar 2021-2022 hebben 

we veel aanmeldingen. Het is even 

afwachten wat de invloed van Corona 

is op het aantal aanmeldingen. Dit in 

verband met het kansrijk adviseren. 

Branche-opleidingen 

Vanaf het begin van dit schooljaar 

hebben alweer een aantal leerlingen 

examens afgelegd van diverse 

brancheopleidingen. Zij hebben dit 

bijna allemaal met goed gevolg 

afgelegd.  

Van harte gefeliciteerd allemaal! 

Wij bieden meer dan 75 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). Klein 

en groot grondverzet, Kok, en nog 

veel meer.  

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 examenbureaus. 

De diploma’s en certificaten worden 

erkend in heel Nederland en in een 

aantal gevallen in Europa.  

Volgend schooljaar hebben we weer 

een aanbod MBO-opleidingen bij ons 

op school.  

De informatieavond van 25 maart 

kan vanwege corona niet doorgaan.  

De ouder(s)/verzorger(s) van 

leerlingen uit de klassen 3 krijgen 

een brief na de voorjaarsvakantie 

met daarin informatie over 

brancheopleidingen en welk schema 

wij hanteren om tot goede keuzes te 

komen. Voor de meivakantie moet de 

keuze gemaakt zijn. 

Stage-markt vervalt 

De leerlingen van de klassen 5 

hebben de opdracht een presentatie 

te geven over hun stage. Deze 

presentatie die plaats zou vinden op 

dinsdag 9 maart gaat helaas niet 

door.  

Open Podium/talenten-show 

vervalt 

Na de grote successen van 

voorgaande jaren wilden we weer het 

Open Podium/ talentenshow 

organiseren. Ook dit jaar gaat het 

open podium niet door vanwege 

corona.  

Start meivakantie 

Op zaterdag 24 april begint de 

meivakantie voor onze leerlingen. Op 

maandag 10 mei verwachten we de 

leerlingen weer op school. 
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