Augustus - SeptemberOktober-November
2022
Belangrijke data:

•

Maandag 26 september
Restaurant Schmaeckelijck
voor docenten basisscholen

•

Woensdag 28 september
Studiemiddag: leerlingen vrij
om 11.55 uur. Stages en
externe brancheopleidingen
gaan door

Augustus:
•

•
•

•

Maandag 22 augustus
Introductieochtend klas 1
Startcoachinggesprekken
Dinsdag 23 augustus
Startcoachinggesprekken
Woensdag 24 augustus
Start lessen klas 1,2 en deel
bovenbouw
Voorlichting WEP klassen 3
Maandag 29 augustus
Start WEP klassen 3

Oktober:
•
•

•

September:
•

•
•

•
•

Woensdag 7 september
Start Jantje Beton klassen 1
en 2
Maandag 12 september
MR-vergadering om 19.30 uur
Dinsdag 13 september
Studiemiddag: Leerlingen vrij
om 14.05 uur. Stages en
externe brancheopleidingen
gaan door
Maandag 19 september
Mentoravond klas 1, 2 en 3
Dinsdag 20 september
Mentoravond klassen
Bovenbouw
Woensdag 21 september
Einde Jantje Beton klassen 1
en 2

•

•

Maandag 10 oktober
Restaurant Schmaeckelijck
Maandag 17 oktober
MR-vergadering om 19.30
uur
Donderdag 20 oktober
Schoolfeest van 19.00 uur tot
21.30 uur
Leerlingen die naar het
schoolfeest gaan zijn om
14.05 uur uit. Externe
brancheopleidingen gaan
gewoon door!
Vrijdag 21 oktober
Leerlingen vrij om 11.55 uur.
Stages en externe
brancheopleidingen gaan door
Start herfstvakantie
Maandag 31 oktober
Start lessen/stages
IOP-avond

November:
•

•

Dinsdag 1 november
Studiedag, leerlingen vrij.
Stages en externe
brancheopleidingen gaan door.
Woensdag 2 november
IOP-middag/avond

•

•
•
•
•
•

•

Woensdag 9 november
Open avond nieuwe leerlingen
voor schooljaar 2023-2024.
Van 19.00 uur tot 20.30 uur
Maandag 14 november
Restaurant Schmaeckelijck
Dinsdag 15 november
IOP-avond
Donderdag 17 november
IOP-middag en avond
Maandag 21 november
Studiedag, leerlingen vrij.
Stages en externe
branchecursussen gaan door
Woensdag 23 november
IOP-avond

Start schooljaar
De vakantie zit er weer op. Een
vakantie met goede
weersomstandigheden! We hopen
dat u een fijne vakantie heeft gehad
en weer uitkijkt naar een nieuw
schooljaar. Een nieuw schooljaar
waarbij we hopelijk niet te maken
krijgen met nieuwe
coronamaatregelen. Hoe dan ook…de
scholen worden vanuit de overheid
niet meer gesloten.
Wij zijn er in ieder geval helemaal
klaar voor. Wij hopen het komende
schooljaar weer op een prettige
samenwerking met u en de
leerlingen.
We heten alle leerlingen van harte
welkom terug op school.
Een speciaal welkom voor alle
nieuwe leerlingen! Niet alleen in de
klassen 1 maar ook de zij-instromers
van de hogere leerjaren.

Nieuwsbrief/website
U ontvangt de nieuwsbrief alleen via
de email.
Op onze website kunt u ook altijd de

nieuwsbrief terugvinden. Maar ook
de schoolgids, extra informatie en
nog veel meer.
www.segmentgouda.nl
Kijkt u regelmatig op de site om op
de hoogte te blijven!

Afmelden bij ziekte
Wanneer leerlingen ziek zijn en niet
op school komen dan is het de
bedoeling dat ouder(s)/verzorger(s)
de school bellen voordat de les
begint.
Voor stage gelden andere afspraken:
Om onze leerlingen goed voor te
bereiden op het functioneren als
werknemer op de arbeidsmarkt
(trainen van
werknemersvaardigheden) en
verzuimbeleid van stagebedrijven,
vinden we het belangrijk om u aan
onderstaande afspraken over zieken hersteld melden op stage te
herinneren:
Voor aanvang werktijd moet de
leerling zichzelf (telefonisch)
ziekmelden op stage. Ouders melden
deze afwezigheid ook bij de
schooladministratie.
Zodra ze bij het stagebedrijf weer op
de leerling/stagiair kunnen rekenen,
moet dat daar de dag van tevoren
worden doorgegeven.
Zou u zo vriendelijk willen zijn
uw kind ook op school weer beter
te melden?

Introductieochtend klas 1
Maandag 22 augustus worden alle
leerlingen uit de eerste klassen voor
een introductieochtend op school
verwacht. Door verschillende

activiteiten te doen leren zij elkaar
en de docenten beter kennen.

Schoolspullen
De leerlingen moeten voor school
een aantal spullen kopen zoals
pennen, agenda etc. De lijst met aan
te schaffen schoolspullen is voor de
vakantie meegegeven aan de
leerlingen.

Startcoachinggesprekken
Maandag 22 augustus of dinsdag
23 augustus worden alle leerlingen
op school verwacht voor de startcoaching gesprekken. De leerling
maakt kennis met de nieuwe mentor.
De IOP-doelen worden besproken en
de lesroosters uitgedeeld.
Voor de vakantie hebben de
leerlingen hier een uitnodiging voor
ontvangen. Weet uw zoon of dochter
niet wanneer het gesprek is? Bel dan
even naar school. (0182-513620)
Woensdag 24 augustus starten de
lessen voor de klassen 1,2 en een
deel van de bovenbouw. Klas 3 krijgt
deze ochtend uitleg over de Werk
Ervarings Projecten(WEP).
De lessen voor de klassen 3 en een
deel van de bovenbouw starten op
donderdag 25 augustus.

Uitleg Werkervarings
Projecten (WEP) klas 3
Op woensdag 24 augustus krijgen
de leerlingen van klas 3 voorlichting
over de werkervaringsprojecten,
interne stages, arbeidstoeleiding en
het werkcentrum. Ze maken kennis
met de begeleiders van de WEPstages. Ook krijgen de leerlingen een
schema wanneer zij op de
maandagen en woensdagen verwacht
worden op school. Dit kan zijn in de
ochtend of in de middag.

Op woensdag 24 augustus
verwachten we de leerlingen van de
klassen 3 op de volgende
tijdstippen:
3a en 3b

8.20 - 9.20 uur

3c en 3d

9.45 -11.00 uur

Na afloop van de voorlichting zijn de
leerlingen de rest van de dag vrij.
Op maandag 29 augustus starten
de werkervaringsprojecten.

Mentoravond
Op maandag 19 september en
dinsdag 20 september staan de
mentoravonden gepland voor
ouder(s)/verzorger(s).
Maandag 19 september voor
ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen
uit de klassen 1,2 en 3.
Op dinsdag 20 september voor
ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen
uit de bovenbouwklassen. Op deze
avonden kunt u kennis maken met
de mentor.
We starten beide avonden om
19.00 uur!
De mentor zal u op deze avond alle
informatie over het schooljaar geven.
Onderwerpen zoals: huiswerk, stage,
coaching gesprekken, rooster,
brancheopleidingen, schoolregels,
Individueel Ontwikkel Plan en
werkweek. Ook kunt u vragen
stellen.
Tijdens deze avond worden
belangrijke dingen verteld. We hopen
dus ook dat u aanwezig zult zijn.

MR
De MR van GsG Het Segment bestaat
uit 4 personeelsleden en 4 ouders.
Eén van de ouders heeft afscheid
genomen, omdat haar zoon het
diploma Praktijkonderwijs heeft

gehaald. Daarom zoeken we een
nieuw lid voor de oudergeleding.
Binnenkort ontvangt u een mail met
meer informatie en de mogelijkheid
om u aan te melden.
De eerste Medezeggenschapsraadvergadering van dit schooljaar staat
gepland op maandag 12
september. De vergadering begint
om 19.30 uur en is openbaar. Er
wordt vergaderd in school.

Restaurant Schmaeckelijck
Zo’n 12 keer per jaar is ons
restaurant Schmaeckelijck om de
paar weken geopend. De leerlingen
uit de bovenbouw, die gekozen
hebben voor de sector Horeca en
Voeding, werken gedurende zo’n 5
weken in de lessen toe naar de
restaurantavond. In het restaurant
ontvangen we per sector de
praktijkbegeleiders van de bedrijven
die onze leerlingen begeleiden in de
bedrijven. Ook worden collega’s van
scholen uitgenodigd, uit de
zorgsector en onze vrijwilligers
schuiven aan in het restaurant. Elke
restaurantavond staat er een ander
menu op de kaart. De leerlingen
werken aan hun competenties en
vaardigheden.
Op maandag 26 september
ontvangen wij in principe collega’s
van andere scholen om te komen
eten in ons restaurant.
Op deze avond hebben de leerlingen
van Horeca en Voeding een rol.
Op maandag 10 oktober is er weer
een Schmaeckelijck. Dan komen de
praktijkbegeleiders van de
stagebedrijven eten op school.

Schoolfeest
Op donderdag 20 oktober is het
schoolfeest. De avond begint om

19.00 uur en is om 21.30 uur
afgelopen. Het schoolfeest is alleen
voor leerlingen van onze school. De
leerlingen die naar het feest gaan
zijn die dag om 14.05 uur uit. De
stages en de externe branchecursussen gaan gewoon door.

Herfstvakantie
Op vrijdag 21 oktober start de
herfstvakantie om 11.55 uur. De
stages en de externe
brancheopleidingen gaan in de
middag gewoon door. Op maandag
31 oktober verwachten we de
leerlingen weer op school.

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. Leerlingen doen
praktijkopdrachten op het
oefenterrein achter de school en is
daardoor niet voor autoverkeer
toegankelijk.

Personeel
We verwelkomen per 1 augustus een
aantal nieuwe ervaren collega’s bij
ons op school. We zijn blij dat we de
formatie rond hebben om onze
leerlingen goed te bedienen.
Lotte Verdouw gaat
ondersteunende taken verrichten in

de keuken, op de administratie en bij
het vak verkoop en logistiek.
Anneke de Groot gaat een duomentorrol vervullen in klas 3.
Anneroos Post gaat kooklessen
verzorgen.
Wij wensen alle nieuwe collega’s heel
veel werkplezier toe op onze school.
Per 1 augustus hebben we een
nieuwe adjunct-directeur bij ons op
school. Haar naam is Annika
Barbiers. Annika was al werkzaam
op GsG Het Segment. Zij is per 1
augustus benoemd omdat Dick
Radder per 1 januari 2023 gaat
genieten van een welverdiend
pensioen. Daarnaast zal Sebastiaan
van Doorn ondersteunende
activiteiten gaan verrichten voor de
directie.
Wij wensen beide collega’s veel
werkplezier in hun nieuwe rol.

Nog geen stage
Op onze school lopen meer dan 200
leerlingen bij veel verschillende
bedrijven stage. Ons stagebureau is
voor de grote vakantie druk bezig
geweest om alle leerlingen te
plaatsen in bedrijven die zoveel
mogelijk passen binnen de
uitstroomperspectieven van de
leerlingen. Wanneer dit niet lukt
zullen we een stageplek zoeken
waarbij de leerlingen in ieder geval
kunnen werken aan werkprocessen.
In nagenoeg alle gevallen is het
gelukt om de leerlingen te plaatsen.
Een klein aantal leerlingen is om
verschillende redenen nog niet
geplaatst binnen de bedrijven. Die
paar leerlingen die nog geen
stageplaats hebben, krijgen
afspraken hierover te horen in het
startcoachinggesprek met mentor en

stagebegeleider. Dat kunnen
afspraken zijn die te maken hebben
met beschikbaarheid,
voorstelafspraken, alternatieve
werkzaamheden of andere
afspraken.

Werkwijze coaching
gesprekken/ leerlingbesprekingen/IOPgesprekken
Ook 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,
ouders en de school. Deze
gesprekken kunnen onder en na
schooltijd plaatsvinden. Als een
ouder overdag niet kan is het ook
mogelijk om het IOPgesprek op een
IOPavond te voeren.
Wanneer de IOP-gesprekken achter
de rug 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.

MBO-1 opleidingen en
branche-opleidingen
MBO 1-opleidingen
Aankomend schooljaar bieden we
weer Mbo-opleidingen aan bij ons op
school. We werken samen met ORGB
en MBO Rijnland.
Stages maken een zeer belangrijk
onderdeel uit van deze opleidingen
omdat werkprocessen in de praktijk
een essentieel onderdeel uitmaken
van de opleiding. Ook een verplicht
aantal uren stage is gekoppeld aan
de opleidingen. Vandaar dat
leerlingen drie dagen stage lopen per
week.
Wanneer een leerling vanwege zijn
uitstroomprofiel stage moet lopen in
een andere stad en meer dan 8
kilometer moet reizen, vanaf zijn of
haar woonplaats, dan worden de
stage-reiskosten vergoed door de
school.
Branche-opleidingen
Dit schooljaar is het aanbod van de
branche-opleidingen wederom
uitgebreid. Een groot deel van de
branche-opleidingen wordt gegeven
door onze eigen docenten en
geëxamineerd door externe
examenbureaus. Een deel van de
cursussen wordt ook buiten onze
school gegeven.
Installatietechniek is wederom
ingekocht bij ISW in Rijswijk,
Houtbewerking bij de Bouwacademie
in Waddinxveen, de lasopleidingen
bij de SBB aan de overkant van onze
school. Verder hebben we individuele
opleidingstrajecten ingekocht. Ook
dit schooljaar gaat er begeleiding
vanuit school mee naar de
opleidingsinstituten. Ook het vervoer
wordt geregeld.

De opzet van de cursus VCA is
ongewijzigd. Omdat het van groot
belang is dat een deel van de
leerlingen in het bezit van het VCAdiploma i.v.m. het stagelopen,
starten we dit jaar al in de derde
klassen met VCA.
De cursussen worden buiten de
school gegeven en zullen in drie
achtereenvolgende dagen
aangeboden worden. De examens
volgen direct aan het eind van de
derde dag. Wanneer een groep
leerlingen dit VCA-programma volgt
dan zal deze groep drie dagen niet
op school zijn. Er wordt vanuit
schoolbegeleiding en ondersteuning
geboden.
De kosten voor de branche-examens
worden gedragen door de school.
Op onze site is een overzicht van het
totale aanbod brancheopleidingen
voor de leerlingen en
ouder(s)/verzorger(s) te vinden.
Voor de ouder(s)/verzorger(s) en
leerlingen van de derde klassen is er
een belangrijke informatieavond.
Noteert u de avond vast?
Donderdag 9 maart 2023

Zie voor ons aanbod opleidingen:
www.segmentgouda.nl

Presentis
In het digitale systeem Presentis kan
de leerling de resultaten terugzien
die hij bereikt. Ook doelen en
leerlijnen van die ontwikkeling die de
leerling ervaart en bedenkt voor de
aankomende periode worden
zichtbaar gemaakt. In dit digitale
portfolio verzamelt de leerling
bewijzen die de competenties
onderbouwen. De leerling wordt
uitgedaagd het beste uit zichzelf te

halen, laat zien wat hij/zij geleerd
heeft en waaraan de komende tijd
gewerkt zal worden. De leerling
bouwt tijdens de gehele
schoolloopbaan zijn eigen portfolio
op in Presentis, op een voor
hem/haar begrijpelijke manier. De
leerling wordt zo zelf
verantwoordelijk voor zijn eigen
leerlijn en persoonlijke ontwikkeling.
Medewerkers van onze school
houden voor de professionele
begeleiding en ondersteuning de
ontwikkeling van de leerling ook bij
in Presentis: een enkele keer zonder,
maar meestal met de leerling. In
Presentis staan onder andere de
volgende documenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verslagen van
coachingsgesprekken
IOP’s
start- en groeidocument,
het OPP
(Ontwikkelingsperspectief),
bewijzen
beoordelingen van (schooleigen of landelijke) leerlijnen
bewijs van groei in
competenties,
documenten rond interne en
externe leerlingenzorg,
stageverslagen
contactregistraties
logboeken

Inlogcode Presentis
De nieuwe leerlingen ontvangen
ieder een eigen inlogcode. De
leerlingen hebben een actieve rol in
Presentis en zullen zelf veel zaken
moeten bijhouden in hun eigen
digitale portfolio.
Ouder(s)/verzorger(s) van de nieuwe
leerlingen ontvangen op de
mentoravond in september ook hun
eigen code en kunnen hierbij hun
inzicht en betrokkenheid bij het
onderwijsleerproces van hun zoon of

dochter vergroten.
Bent u uw inlogcode kwijt? Neem dan
contact op met de mentor van uw
kind.
Op het leerling dossier is de Wet van
de Persoonsregistratie van
toepassing. U kunt als
ouder(s)/verzorger(s) inzage vragen
in het dossier.

