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1. Fijne Kerstdagen en een gelukkig 

nieuwjaar 

Het is ongelooflijk snel gegaan dit 

schooljaar. Voor ons gevoel zijn we 

nauwelijks begonnen aan het schooljaar, 

en is het alweer Kerst. De eerstejaars 

leerlingen zijn inmiddels goed gewend en 

we zijn blij met onze nieuwe aanwinsten. 

De leerlingen zijn enthousiast en de 

klassen zijn gezellig. 

Maar ook in de hele school is de sfeer 

ontspannen en gemoedelijk. Wel is het 

traditioneel in de Sinterklaas- en Kersttijd 

wat onstuimiger dan net na de 

zomervakantie, maar dat is elk jaar zo, 

dus niet iets bijzonders. We wensen u 

alvast een heel fijne Kerst en 

Kerstvakantie toe. 

In 2016 gaan wij verder op de ingeslagen 

weg. Wij werken hard aan ons onderwijs 

en dat blijven we doen, want we willen 

goed zijn in wat we doen en elk jaar weer 

een beetje beter worden dan het vorige. 

We hopen ook dat u ons daarbij 

ondersteunt. Het is voor de motivatie van 

de leerlingen heel erg belangrijk dat u 

thuis aan uw kind meegeeft dat school 

belangrijk is en dat u trots bent als het 

goed gaat op school. We merken dat heel 

duidelijk op school en leerlingen komen 

dan ook vaak een stuk verder. 

Mijn wens voor het nieuwe jaar is dan 

ook dat we elkaar nog beter gaan leren te 

vinden en de samenwerking met u als 

ouders nog beter wordt. De leerlingen 

zijn dan de grote winnaar. En daar gaat 

het allemaal om. 
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2. Van stage naar werk of 

vervolgopleiding. 

Zoals u weet, is stage een heel belangrijk 

onderdeel van het lesprogramma in de 

bovenbouw van onze school. Het is 

namelijk van groot belang dat de 

leerlingen als ze uiteindelijk onze school 

verlaten, al ruim kennis hebben gemaakt 

met het werknemerschap. Ze hebben dan 

veel meer kans bij het vinden van een 

baan. En ook als leerlingen niet meteen 

gaan werken maar eerst nog verder gaan 

leren op een opleiding van het ROC, is 

het fijn als leerlingen al stage-ervaring 

hebben opgedaan. Want ook op het MBO 

is de stage weer erg belangrijk maar de 

stagebegeleiding is daar wel veel minder 

intensief. 

Het op stage gaan wordt op De Zwaaikom 

altijd erg goed voorbereid. Meestal begint 

het in de derde klas, dat leerlingen 

arbeidstraining krijgen. Ze leren dan op 

school onder begeleiding van een docent, 

productiematig werk te verrichten. Na 

enige tijd volgt dan ook een vorm van 
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een werkervaringsstage, ook wel 

groepsstage genoemd. Leerlingen gaan 

dan in kleine groepjes, werken bij een 

productiebedrijf of gaan bijvoorbeeld met 

onze technische dienst op pad om 

onderhoud te plegen aan 

basisschoolgebouwen in Oosterhout. Ook 

kunnen wij met groepsstages altijd 

terecht bij !GO. Onze leerlingen doen ook 

daar werkervaring op in een 

productiematige omgeving. Leerlingen 

leren van werkervaringsstages vaak erg 

veel. We zijn dan ook heel blij dat we 

deze samenwerking hebben. 

Na de arbeidstraining en de 

buitenschoolse werkervaringsstages 

(groepsstages), gaan de leerlingen 

uiteindelijk individueel stage lopen. Ze 

doen dat bij een bedrijf dat zij zelf 

hebben gezocht of dat wij voor hen 

hebben benaderd. Het werk dat zij daar 

doen, moet liefst zo dicht mogelijk 

aansluiten bij de gekozen studierichting 

in de bovenbouw. Ook hierbij werken we 

nauw samen met een aantal partijen om 

dat zo goed mogelijk voor elkaar te 

krijgen. !Go, MEE, de Gemeente 

Oosterhout en Werklink denken actief 

met ons mee. Het lukt vrijwel altijd om 

leerlingen geplaatst te krijgen op een 

stageplaats. 

Natuurlijk hopen wij dat de leerlingen niet 

alleen veel leren op hun stage, maar ook 

dat zij er aan het einde van het laatste 

studiejaar, een arbeidscontract aan over 

houden. Daar gaan we steeds voor. 

Tenminste bij de leerlingen die graag 

willen gaan werken na De Zwaaikom. De 

doorstudeerders stellen dat moment nog 

even uit. En dat is natuurlijk ook prima. 

Al met al lukt het ons al jaren achter 

elkaar, om uiteindelijk meer dan 90% 

van de leerlingen te zien uitstromen naar 

werk of een vervolgopleiding. Dat is 

natuurlijk mooi voor ons als school en we 

zijn daar ook best trots op. Maar het is 

natuurlijk vooral fantastisch voor onze 

leerlingen. Zij zetten daarmee een 

belangrijke stap vooruit. 
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3. Enquête voor personeel, ouders en 

leerlingen 

 

Elke twee jaar vragen wij onze ouders, 

onze leerlingen en ons eigen personeel 

hoe zij over een heel aantal zaken 

aankijken van onze school. Wij doen dat 

door het afnemen van enquêtes. De 

enquêtes die wij gebruiken zijn speciaal 

voor het Praktijkonderwijs gemaakt. 

Het personeel en de leerlingen hebben de 

enquêtes inmiddels ingevuld. 

De ouders hebben de enquêtes 

meegekregen aan het einde van de 

oudergesprekken. Sommigen vulden de 

enquête meteen in en lieten het formulier 

achter op school. Anderen namen het 

mee naar huis en gaven het met 

zoon/dochter mee terug de volgende dag. 

Heel hartelijk dank daarvoor. Wij zijn erg 

benieuwd naar hoe u over onze school 

denkt en daar krijgen we zo een goed 

beeld van. 

Helaas hebben wij ook een heleboel 

enquêtes nog niet terug gekregen. En dat 

is jammer want we hebben graag een zo 

goed mogelijk beeld. 

Als u de enquête nog niet heeft ingevuld, 

wilt u dat dan alstublieft alsnog even 

doen? Het kost u ongeveer 10 minuten 

van uw tijd. Alle enquêtes die voor de 

Kerstvakantie binnenkomen worden nog 

verwerkt. Bent u de enquête kwijt 

geraakt of heeft u hem niet ontvangen, 

dan kunt u op de website www. 

dezwaaikom.nl een nieuw exemplaar 

printen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 
4. Open Dag 2016 

Op zaterdag 30 januari 2016 wordt 

de jaarlijks terugkerende Open Dag 

van de Zwaaikom georganiseerd. 

Tussen 9.30-12.30 uur is iedereen 

van harte welkom!  

We ontmoeten op deze dag graag ouders,  

oud-leerlingen, leerlingen en toekomstige 

leerlingen, stagebedrijven en collega’s 

van andere (praktijk)scholen, 

leerkrachten van basisscholen en alle 

andere belangstellenden. 
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Via een looproute maakt u kennis met de 

theoretische leerstof, de digiborden, de 

leerlingenzorg, orthopedagogiek, 

logopedie, maatschappelijk werk, de 

leerlingenzorg etc. 

Tijdens de Open Dag worden er ook 

praktijklessen verzorgd zoals koken, 

bouwkunde, lassen, gym, tuinonderhoud, 

arbeidstraining et cetera. 

 

5. Vuurwerk 

 

Op 7 en 8 december jl. bezochten 

medewerkers van bureau Halt onze 

school. In de groepen 1 t/m 3 verzorgden 

zij gastlessen rond het onderwerp 

“Vuurwerk”. Aan de hand van een quiz 

werden veel zaken besproken. Zo was er 

aandacht voor de soorten vuurwerk en 

tot welke categorie zij behoren. Er werd 

gesproken over onderwerpen als: Waar, 

wanneer en hoe je vuurwerk kunt 

afsteken.  

We kregen tevens tips over de juiste 

kleding. Ook werd de (over)last, die 

vuurwerk veroorzaakt voor mens en dier, 

besproken. Men weet dat er veel wordt 

vernield en wie voor de kosten opdraait. 

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn 

daden en weet nu wat de gevolgen 

kunnen zijn wanneer je je misdraagt. De 

rol van Halt en justitie werd daarbij 

besproken. Tot slot ontving iedere 

leerling nog de folder “Knallen met je 

vrienden! Leuk, maar ook voor anderen?” 

Hierin kunnen de leerlingen nog eens 

teruglezen wie er last van vuurwerk 

hebben en wanneer iets strafbaar is. 

Al met al een zeer leerzame gastles, 

waarin een aantal weetjes aan de orde 

kwamen. 

Wist u dat? 

 De helft van de 

vuurwerkslachtoffers jonger is dan 

21 jaar. 

 De meeste verwondingen door 

vuurwerk aan de ogen zijn. 

 30% van de slachtoffers geraakt 

zijn door vuurwerk van een ander. 

 Dat je vuurwerk alleen mag 

afsteken tussen ’s avonds 18.00 

uur op 31 december en 02.00 uur 

’s nachts op 1 januari. 

 Dat je natuurlijk geen illegaal 

vuurwerk in bezit mag hebben, 

kopen of afsteken. 

 

 

6. Afsluiting introductie klassen 1 

 

Als je start op een nieuwe school, kost 

het best wel wat tijd om nieuwe 

leerkrachten en nieuwe klasgenoten te 

leren kennen. 

Daarnaast een lesrooster dat in het begin 

veel vragen opriep en dat je nu kunt 

dromen… 

Dus na 8 weken van kennismaken en 

wennen, was het nu tijd om deze periode 

op een leuke en actieve manier af te 

sluiten. 

We zijn donderdag 16 oktober met zijn 

allen naar Sport en Vrijetijdscentrum Heyl 

geweest. (lekker dichtbij, konden we 

lopend naar toe!) 

Hier hebben we de dag leuk en sportief 

doorgebracht. 

In groepjes hebben we ons onder goede 

begeleiding met allerlei vormen van 

fitness beziggehouden. 

Zoals spinning, rennen op de loopband, 

bewegen op de crosstrainer.  

We hebben ook een leuke actieve 

groepsles  body jam en aerobic gedaan. 

Ook zijn we de hoogte in gegaan met een 

workshop muurklimmen. Omhoog gaan 

ging nog best goed maar dan moet je ook 

nog naar beneden……. 

Dat was dus peentjes zweten! 

Het was een geslaagde en actieve dag. 

De leerlingen hebben kennisgemaakt met 

verschillende vrijetijdsactiviteiten en ze 

hebben elkaar deze dag op een andere 

manier leren kennen. 

 

 

 7. Veilige Route 
 

Dit schooljaar zijn we op De Zwaaikom 

gestart met de Veilige Route. Dit is geen 

apart leertraject, maar een manier van 

extra begeleiding bieden aan leerlingen 

die dit nodig hebben. Dit is op dit 

moment nog voornamelijk voor de 

eerstejaars leerlingen, maar dit zal 

gaandeweg uitgebreid worden. Bij deze 

extra begeleiding valt te denken aan: 

 Het invullen van een school wie-

wat-waar (overzicht van de 
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structuur van de school en andere 

praktische zaken), samen met de 

leerlingen 

 Extra uitleg geven over het rooster 

(welke les, waar moet je zijn, hoe 

laat en welke spullen zijn nodig) 

 Extra begeleiding bieden aan de 

leerlingen, hun mentoren en 

(vak)leerkrachten 

 Observeren tijdens de lessen 

 Expertise van buitenaf inschakelen 

indien nodig 

 Ruimte en gelegenheid bieden om 

op een rustige plek te kunnen 

pauzeren, onder begeleiding 

 Hulp bieden bij andere 

voorkomende problemen. 

 

De eerste maanden van het schooljaar is 

gebleken dat leerlingen die in aanmerking 

komen voor de Veilige Route deze extra 

ondersteuning als erg prettig ervaren. We 

willen in de komende periode dit dan ook 

zeker voortzetten en uitdiepen waar 

nodig. 

 

8.Kerstfeest en Nieuwjaarsgala. 

 

Alle theorielokalen zijn al in kerstsfeer en 

ook de aula is mooi versierd. 

In een aantal klassen wordt het feest op 

school alvast gevierd met een maaltijd 

die door de leerlingen met hulp van hun 

ouders wordt verzorgd. 

Het Nieuwjaarsgala is gepland op 

dinsdag 5 januari van 19.00 uur tot  

21.30 uur. 

Er komt een D.J. en voor drinken en 

hapjes wordt gezorgd. 

De leerlingen worden in feestelijke 

kleding op school verwacht.  

 

 

9.PLUSvoetbal. 

 
Soms het is moeilijk voor kinderen om 

actief mee te kunnen doen aan het 

sporten in verenigingsverband. Het is niet 

leuk, de tijd is lastig, er zijn geen leuke 

teamleden, de trainer snapt mij niet, enz.  

Dat is dan vaak geen onwil van de 

begeleiders of van de kinderen, maar het 

afstemmen lukt gewoon niet goed. Ook 

onze leerlingen vinden het vaak moeilijk 

om zich aan te passen in nieuwe situaties 

en bij bij een sportclub wordt toch vaak 

ook heel veel van ze verwacht.  

Gelukkig is er in Oosterhout een mooi 

initiatief opgestart:  

Bij VV Oosterhout is men gestart met 

PLUSvoetbal. Het is een team voor 

jongeren die kampen met autisme of een 

autisme verwante stoornis. Ook jongeren 

met ADHD of een andere 

“prikkelverwerkingsstoornis” zijn welkom. 

Zij hebben baat bij een specifieke en 

intensieve begeleiding.  

Bij VV Oosterhout is sinds kort een vaste 

groep vrijwilligers actief voor deze 

jongeren. De initiatiefnemers zijn Hans 

Vreijsen, Remy en Nancy Vissers. Als u 

informatie wilt, dan kunt u hen bereiken 

via de mail op 

plusvoetbal@vvoosterhout.nl. Als u wilt, 

kunnen we ook een informatiefolder 

meegeven. Deze kunt u vragen aan 

meneer Tak. Nog leuker is om eens te 

gaan kijken bij een training. De 

trainingen worden gegeven op 

vrijdagavond van 18.00 u tot 19.00 u bij 

VV Oosterhout op Sportpart De Contreie, 

Weststadweg 1, 4909 MK in Oosterhout. 

 
10. Nieuwe website 

 

Praktijkschool De Zwaaikom heeft een 

nieuwe website! Er is hard gewerkt aan 

het moderniseren en vernieuwen van 

onze website, en deze is sinds maandag 7 

december online gegaan. Het mooie van 

deze nieuwe site is dat hij op elk soort 

device en schermgrootte goed te bekijken 

is, zowel op een pc als laptop, tablet als 

smartphone. Alle belangrijke informatie is 

op de site te vinden en we gaan ervoor 

zorgen dat ook alle nieuwtjes er zo snel 

mogelijk op komen te staan. De nieuwe 

site is als vanouds te vinden op 

www.dezwaaikom.nl 

 
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 
en gezond 2016! 
 

             

 
 

Team De Zwaaikom. 
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