
 

 

JANUARI – FEBRUARI 

– MAART 2023 

 

Belangrijke data: 

Januari: 

• Maandag 9 januari 

Leerlingen starten om 10.15 

uur op school. Start stages 

• Zaterdag 14 januari 

Open ochtend voor nieuwe 

leerlingen.  

• Maandag 16 januari 

Met de hele school naar de 

Efteling.  

• Dinsdag 17 januari 

MR-vergadering  

• Woensdag 25 januari 

Studiemiddag. Leerlingen om 

11.55 uur uit. Stages en 

externe brancheopleidingen 

gaan door. 

Februari:  

• Maandag 6 februari 

Restaurant Schmaeckelijck. 

Gasten: WEP 

• Dinsdag 14 februari 

Open avond nieuwe leerlingen 

en ouder(s)/ verzorger(s) van 

19.00 uur tot 20.30 uur 

• Donderdag 23 februari 

Schoolfeest  

19.00 uur – 21.30 uur 

De lessen stoppen om 14.05 

uur voor de leerlingen die naar 

het schoolfeest gaan. Stage en 

externe brancheopleidingen 

gaan door. 

• Vrijdag 24 februari 

Leerlingen les tot 11.55 uur. 

Stages en externe 

brancheopleidingen gaan door. 

Start voorjaarsvakantie. 

 

Maart: 

• 27 februari tot en met 3 maart 

Voorjaarsvakantie 
• Dinsdag 7 maart 

Stagemarkt. Informatie volgt   

• Donderdag 9 maart 

informatieavond leerlingen en 

ouder(s)/verzorger(s) klas 3  

• Maandag 13 maart 

MR-vergadering 

• Woensdag 22 maart 

IOP-avond klassen 3 

• Dinsdag 28 maart 

IOP-avond klassen 3 

• Donderdag 30 maart 

IOP-avond klassen 3 

 

De allerbeste wensen! 

Het personeel van GSG Het Segment 

wenst u een, in alle opzichten, 

geweldig 2023 toe.  

Start lessen op 9 januari 2023 
Het 1e en 2e lesuur gaan deze dag 
niet door. Vanaf 10.15 uur 
starten de lessen weer volgens 

rooster! De stages gaan weer van 
start.  



Volg onze website! 

Op www.segmentgouda.nl vindt u 

up-to-date informatie.  

Nieuwe collega’s 

Per 1 januari 2023 verwelkomen wij 

Bjorn Jenezon als onderwijsassistent 

bij Groen- en Dierverzorging.  

Op de administratie start Marianne 

Kraan.  

 

Caroline Sutter heeft afscheid 

genomen van ons. Zij was 

onderwijsassistent Groen- en 

Dierverzorging en heeft een baan 

geaccepteerd op een 

dagbestedingsinstelling. Onze 

adjunct-directeur Dick Radder werkt 

per 1 januari 2023 niet meer bij ons. 

Hij geniet van een welverdiend 

pensioen!  

Ook de docent drama, Merel Jansen, 

heeft afscheid van onze school 

genomen. Zij gaat zich richten op het 

regisseren van theaterstukken.  

Wij willen deze collega’s ook langs 

deze weg danken voor hun inzet op 

onze school en wensen hun veel 

gezondheid en geluk toe in de 

toekomst. 

 

Ziekmelden 

Bij ziekte van de leerling verzoeken 
wij om dit nog steeds te melden via 

ons telefoonnummer 0182-513620. 
U meldt uw kind af vóór het eerste 

lesuur, dus voor 08.20 
uur. Leerlingen die stage lopen 

informeren zelf hun 
praktijkbegeleider, de ouders 
informeren de school. Als de leerling 

weer beter is willen wij u vragen dit 
te laten weten aan ons.  

 

 

 

 

Open ochtend en avond voor 

nieuwe leerlingen en hun 

ouder(s)/ verzorger(s) 

Op zaterdagmorgen 14 januari 

2022 staat er van 10.00-12.00 uur 

een informatieochtend voor nieuwe 

leerlingen en hun 

ouder(s)/verzorger(s)op het 

programma. 

Op dinsdagavond 14 februari is er 

van 19.00-20.30 uur een open 

avond. 

 

Naar de Efteling 

Op maandag 16 januari 2023 gaan 

we naar de Efteling om te vieren dat 

we voor de zesde keer op rij het 

predicaat Excellente school hebben 

ontvangen! 

We gaan naar de Efteling met alle 

leerlingen en het voltallig personeel. 

De leerlingen hoeven niet te betalen 

voor dit uitje. Er is een lunch 

inbegrepen.  

We vertrekken ’s ochtends om 

9.45 uur, in tegenstelling tot 

eerdere berichten! De leerlingen 

worden uiterlijk om 9.15 uur op 

school verwacht. We verwachten ’s 

avonds rond 18.45 uur weer terug te 

zijn op school. De leerlingen die op 

maandag stagelopen en mee willen 

naar de Efteling hebben inmiddels 

een brief meegekregen om het 

stagebedrijf in te lichten. In deze 

brief staat dat ze 16 januari geen 

stage zullen lopen. Leerlingen die 

stagelopen op maandag en niet 

meegaan op schoolreis gaan deze 

dag gewoon naar hun stagebedrijf. 

MR-vergadering 

Op dinsdag 17 januari staat de 

vergadering van de MR gepland. Ook 

op maandag 13 maart staat er een 

MR-vergadering gepland! 

http://www.segmentgouda.nl/


Studiemiddag 25 januari 
Op woensdagmiddag 25 januari 

2022 is er een studiemiddag. De 

lessen stoppen om 11.55 uur. 

Stages en externe 

brancheopleidingen gaan gewoon 

door.  

Einde carrousel periode 

klassen 3 
Op vrijdag 27 januari eindigt de 
eerste carrouselperiode voor de 

leerlingen uit de klassen 3. Dat 
betekent dat we dan op de helft van 
het schooljaar zitten.  

 

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 examenbureaus. 

De diploma’s en certificaten worden 

erkend in heel Nederland en in een 

aantal gevallen in Europa.  

Op donderdag 9 maart 2023 staat 

er een belangrijke avond op het 

programma voor 

ouder(s)/verzorger(s) en 

leerlingen uit de klassen 3.  

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. 

Ook wordt er op deze belangrijke 

avond informatie gegeven over de 

MBO1/entree-opleidingen, 

praktijkgerichte trajecten en 

sectorkeuze. 

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!  

- MBO1/Entree-opleiding 

- Praktijkgerichte trajecten 

Start voorjaarsvakantie 

Op vrijdag 24 februari begint om 

11.55 uur de voorjaarsvakantie voor 

onze leerlingen die dan les hebben 

op school. 

De stages en externe 

brancheopleidingen gaan gewoon 

door.  

Op maandag 6 maart starten de 

lessen en stages volgens rooster.  

 

 

http://www.segmentgouda.nl/

