Oktober-novemberdecember 2021
Belangrijke data:

December:
•
•

Oktober:
•

Maandag 25 oktober
Start lessen en stages
Restaurant Schmaeckelijck
voor stagebedrijven

November:
•
•

•

•
•
•

•

•

Maandag 1 november
19.30 uur: MR-vergadering
Dinsdag 2 november
Studiedag; leerlingen vrij.
Stages en externe
brancheopleidingen gaan door.
Woensdag 10 november
Open avond nieuwe leerlingen
schooljaar 2022-2023
Maandag 15 november
Restaurant Schmaeckelijck
voor stagebedrijven
Donderdag 18 november
Inloopavond voor oudleerlingen
Maandag 22 november
gewoon les, studiedag vervalt!
Dinsdag 23 november
IOP-gesprekken
Donderdag 25 november
IOP-gesprekken
Maandag 29 november
Studiedag; Leerlingen vrij.
Stages en externe
brancheopleidingen gaan door.
IOP-gesprekken / GMR

•
•
•
•

•
•

•

•

Woensdag 1 december
IOP-gesprekken
Vrijdag 3 december
Sinterklaasactiviteiten in de
klassen
Maandag 6 december
Restaurant Schmaeckelijck
voor stagebedrijven
Dinsdag 7 december
Studiemiddag: Leerlingen vrij
na 11.55 uur. Stages en
externe brancheopleidingen
gaan door
Donderdag 9 december
19.30 uur: MR-vergadering
Woensdag 22 december
Lessen starten om 10.15 uur.
Stages en externe branche
opleidingen beginnen op de
normale starttijden.
Donderdag 23 december:
10.15 uur leerlingen uit
tweede en derde jaar
bovenbouw op school voor
kerstattentie.
Vrijdag 24 december.
Leerlingen vrij. Stages en
externe brancheopleidingen
gaan door.
Kerstvakantie begint

Januari 2022:
•

Maandag 10 januari
Alle lessen starten om 10.15
uur

Nieuwsbrief/website
U ontvangt de nieuwsbrief alleen via
de email.
Op onze website kunt u ook altijd de
nieuwsbrief terugvinden. Maar ook
foto’s, de schoolgids, extra
informatie en nog veel meer.
www.segmentgouda.nl
Kijkt u regelmatig op de site om op
de hoogte te blijven!

Personeel
Per 1 november hebben wij een
nieuwe collega. Haar naam is Gina
Boelens. Zij gaat ondersteunen bij
het vak Verkoop en Logistiek.

Inloopavond voor oudleerlingen
De bijeenkomsten voor oudleerlingen in onze school gaan weer
van start. Op donderdag 18
november openen we onze deuren
voor hen. Naast dat leerlingen elkaar
kunnen ontmoeten is mevrouw
Kampert aanwezig voor nazorg.
Ook zijn er mensen uitgenodigd van
verschillende instanties die iets
komen vertellen over 18+zaken.
Verder is er voorlichting over
opleidingen.
Inschrijven is verplicht, dit kan via de
schoolsite.

MR
De tweede Medezeggenschapsraadvergadering van dit schooljaar staat
gepland op maandag 1 november.
De vergadering begint om 19.30 uur.

Restaurant Schmaeckelijck

In de periode van de herfstvakantie
tot aan de kerstvakantie staan er een
aantal avonden gepland in ons
restaurant Schmaeckelijck. De
avonden in ons restaurant maken
deel uit van het curriculum voor de

leerlingen uit de bovenbouw die het
vak Horeca en Voeding hebben
gekozen als uitstroomsector. Onder
begeleiding van onze docenten
‘draaien’ zij het restaurant en de
keuken.
Maandag 25 oktober, maandag 15
november en 6 december ontvangen
zij per keer ongeveer 25 gasten.

PatsBoem! Theater voor klas 1
Op vrijdag 12 november is er onder
lestijd een theatervoorstelling voor
de klassen 1. Deze voorstelling gaat
over verkeersveiligheid.

Sinterklaas

Op vrijdag 3 december vieren wij
Sinterklaas op school.
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 de bovenbouwgroepen:
De mentoren bespreken met de
leerlingen welke activiteit zij met
elkaar ondernemen en op welk
moment zij dat doen.

Kerst
In de week voor de kerstvakantie
vieren wij kerst. De Kerstcommissie
is al bezig om een programma te
maken voor deze week. U krijgt hier
nog informatie over.
Enkele zaken zijn nu al duidelijk: op
woensdag 22 december starten de
lessen om 10.15 uur. Stages en
externe branche opleidingen
beginnen op de normale starttijden.
Tweede en derde jaar bovenbouw:
De leerlingen het tweede en derde
jaar bovenbouw worden
donderdagmorgen 23 december
om 10.15 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.
Op vrijdag 24 december zijn alle
leerlingen vrij. De stages en externe
brancheopleidingen gaan gewoon
door.

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.

Werkwijze coaching
gesprekken/ leerlingbesprekingen/IOPgesprekken
Dit schooljaar werken we over het
algemeen in blokken van 6 weken.
We starten de eerste twee dagen
met de startcoachinggesprekken
tussen leerling en de nieuwe mentor.
In de periode van 13 september tot
en met 5 november staat de
tweede serie coachinggesprekken
gepland tussen leerling en mentor.
Na deze periode van gesprekken
volgen de leerling-besprekingen.
Deze worden weer vervolgd met een
serie coachinggesprekken tussen
mentor en leerling. Na deze
gesprekken staan de IOP-gesprekken
op het programma. Dit zijn
gesprekken tussen leerlingen,
ouder(s)/verzorger(s) en de mentor.
De mentor nodigt
ouder(s)/verzorger(s) uit voor het
IOP-gesprek tussen de leerling,
ouder(s)/verzorger(s) en de school.
Deze gesprekken kunnen onder en
na schooltijd plaatsvinden. We

hebben ook twee avonden gepland
voor die ouder(s)/ verzorger(s) die
niet in de gelegenheid zijn om
overdag te komen. Op de volgende
data staan de IOP-avonden gepland.
Dinsdag 23 november en
donderdag 25 november en
maandag 29 november en
woensdag 1 december.
Wanneer de IOP-gesprekken klaar
zijn dan vervolgen we de cyclus weer
met coaching gesprekken. Zo doen
we dat het hele schooljaar door. Op
deze wijze is er een logische cyclus
om de leerlingen optimaal te
ondersteunen.

Open avond voor nieuwe
leerlingen en hun ouder(s)/
verzorger(s)
Na een succesvolle open ochtend op
zaterdag 9 oktober staat op
woensdag 10 november de eerste
open avond voor nieuwe leerlingen
en hun ouders op het programma.
De open avond duurt van 19.0020.30 uur.

Stagekanjers
Onze leerlingen lopen stage in
bedrijvingen en instellingen. Stages
maken onderdeel uit van de diverse
opleidingen die de leerlingen doen.
Stage is leren buiten de deur. Tot
aan de corona-tijd hebben we ieder
kwartaal leerlingen genomineerd
waar vervolgens één leerling de titel
stagekanjer kreeg opgespeld.
Vanaf dit schooljaar doen we dit op
een iets andere manier. Alle
genomineerde leerlingen uit het
eerste jaar van de bovenbouw en het
tweede/derde jaar van de
bovenbouw van een sector lunchen
met de directie en krijgen tijdens
deze lunch een attentie uitgereikt.
Op deze wijze worden meerdere
leerlingen stagekanjer.

