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1. Enquêtes 

 
Praktijkschool De Zwaaikom doet al 

jarenlang mee aan de ProZo! Enquêtes, 
die speciaal voor het Praktijkonderwijs 

ontwikkeld zijn. Het zijn vijf verschillende 
enquêtes voor vijf verschillende 

doelgroepen, nl. ouders, leerlingen, 
personeel, stagebedrijven en partners uit 

de omgeving. 

In november zetten wij de enquête uit 
onder de ouders en de leerlingen. 

De ouderenquête: 
Ruim de helft van de ouders maakte 

gebruik van de mogelijkheid om ons te 
laten weten hoe u over onze school en 

het onderwijs denkt. 
61 vragen werden er voorgelegd en dat 

geeft een beeld over 14 domeinen. 

Geen enkel domein scoorde onder de 
norm van 3,0 ( de enquête geeft 

resultaten op een vierpuntschaal) die 

gesteld is voor het Praktijkonderwijs. Alle 
scores van De Zwaaikom liggen tussen de 

laagste score 3,17 ( Leeropbrengsten 
werken) en de hoogste score 3,41 

(Veiligheid). 

Wij zijn blij dat u zo oordeelt over onze 
school. Het is een aanmoediging om door 

te gaan op de ingeslagen weg. Mede 
omdat bij de vorige enquête in 2014 er 

een gemiddelde score van 3,18 uit de bus 
kwam rollen en nu van 3,31. Een 

aanmerkelijke verbetering van het toch al 
niet tegenvallende resultaat de vorige 

keer. 

De leerling-enquête: 
Bijna alle leerlingen hebben de in totaal 

65 vragen van de leerling-enquête 
ingevuld. 

Van de 14 domeinen scoorden er drie 
domeinen net onder de gewenste 3, 0 

score. Namelijk “Sociale Competenties” 
(score 2,98), “Stages en Loopbaan” 

(score 2,99) en ”Individueel 

Ontwikkelplan en Portfolio”  (score 2.97). 
De andere 11 lagen wat score betreft 

daarboven met als hoogste score 
“Leeropbrengst Wonen” (score 3,49). 

Wij zijn gematigd tevreden over de 
uitkomst van de leerling-enquêtes. Wij 

zijn als school behoorlijk ambitieus en 
willen graag boven het maaiveld 

uitsteken. De enquête onder onze 

leerlingen geeft een goed gemiddelde 
score, alles bij elkaar. In 2014 was de 

gemiddelde score 3,14, dit keer 3,18. 
Bepaald niet een resultaat waar we ons 

voor hoeven te schamen maar minder 
dan de resultaten die we kennen van de 

laatste enquêtes onder de ouders, 
personeel, stagebedrijven en partners in 

de omgeving. 
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We gaan er werk van maken en proberen 
dat volgende keer ook de leerling-

enquête de duidelijk bovengemiddelde 

uitkomsten kent die we graag zien. 
 

 
 

2. Open dag 2016 
 

30 januari organiseerden wij onze 
jaarlijkse Open Dag. 

Maar liefst 295 geïnteresseerden mochten 
wij ontvangen deze dag waaronder ook 

veel ouders van huidige leerlingen, oud-

leerlingen, oud-collega’s, buurtbewoners, 
collega’s van andere scholen etc. 

Maar natuurlijk gaat het op de Open Dag 
voornamelijk ook om de leerlingen die nu 

in groep 7 of 8 van de basisschool zitten 
en een kijkje komen nemen op De 

Zwaaikom. Voor hen is het zaak om te 
ontdekken of onze school misschien de 

school is, waar zij de komende jaren 

naartoe zullen gaan. 
Inmiddels zien we resultaten van de 

geslaagde Open dag al weer terug in een 
behoorlijke toestroom van nieuwe 

leerlingen met ingang van het nieuwe 
schooljaar. Vrijwel elke dag ontvangen 

wij momenteel ouders met leerlingen die 
n.a.v. de open dag, een aanmelding 

komen doen.  

Half maart is er zelfs al een eerste 
kennismakingsochtend geweest voor de 

34 inmiddels aangemelde leerlingen, die 
dan een ochtend bij ons op school al 

lessen mogen gaan volgen. Een jaarlijks 
terugkerende goede gewoonte om 

leerlingen op hun gemak te stellen en ze 
al een beetje te leren kennen. 

Aan het einde van het schooljaar, zal er 
waarschijnlijk nog zo’n gelegenheid zijn 

voor de leerlingen die wij nu nog niet in 

beeld hebben, maar later aangemeld 
worden. Het is immers pas maart, dus 

het schooljaar duurt nog lang. 
 

 
3. E.S.F  

 

Zoals u weet is een belangrijk doel van ons 
onderwijs om uw zoon of dochter aan het 
einde van zijn/haar schoolloopbaan zo goed 
mogelijk te hebben voorbereid op werk of een 
vervolgopleiding die gericht is op de 
arbeidsmarkt. Wij ruimen veel tijd in om 

leerlingen stage te kunnen laten lopen bij 
bedrijven. Want waar kun je nou beter leren 
hoe het is om werknemer te zijn, als in een 
echt bedrijf. 
 
Het is dan wel belangrijk dat er een goede 
begeleiding wordt gegeven en dat onze 
docenten heel regelmatig op het bedrijf langs 
komen om te kijken of het allemaal goed gaat 
en om afspraken te maken over wat er 
belangrijk is om op te letten in de komende 
tijd. Zeker op momenten dat het even niet zo 
goed gaat, gaan wij vaak meteen naar een 
bedrijf toe om de leerling en het bedrijf te 
helpen om toch weer goed verder te kunnen 
werken en leren tijdens de stage. 
 
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft samen 
met het Ministerie geld beschikbaar gesteld 
om scholen voor Praktijkonderwijs op een 
goede manier in staat te stellen deze vorm van 
arbeidstoeleiding vorm en inhoud te geven. 
Ook Praktijkschool De Zwaaikom doet mee aan 
het ESF-project en mag daarom beschikken 
over extra middelen om op deze intensieve 
manier stages te begeleiden. Het project is 
gestart met ingang van dit schooljaar en loopt 
een aantal jaren door. 
 
 

4. Schilderwerk en andere 
werkzaamheden 

 
Nadat vorig schooljaar de sanitair-units 

geheel vernieuwd zijn, gaat het 
opknappen van ons schoolgebouw dit 

schooljaar weer volop verder. 
Tijdens de herfst-, Kerst-, mei- en 

zomervakantie worden alle lokalen, 
gangen, aula en nevenruimtes 

geschilderd. Een flinke klus die de school 

weer een frisse indruk zal geven. Het 
oranje wordt vervangen door 

blauwtinten. De reacties daarop zijn tot 
nu toe erg positief. 

In de meivakantie worden  twee lokalen 
voorzien van een nieuw plafond met 

ledverlichting in het plafond geïntegreerd. 
Deze investering wordt mede mogelijk 

gemaakt door Ikea, die onze school 

sponsort met deze duurzame toepassing. 
Deze investering is goed voor de 

portemonnee want het energieverbruik 
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zal aanmerkelijk lager zijn en is uiteraard 
daardoor ook goed voor het milieu. 

In de zomervakantie worden de 

kleedlokalen en de doucheruimtes bij de 
gymzaal geheel gerenoveerd. 

En ook van de binnentuin willen we nog 
dit schooljaar iets moois gaan maken, 

waar we met leerlingen veel plezier aan 
kunnen gaan beleven. 

Tot slot gaan we het meubilair in de 
theorielokalen dit schooljaar vervangen. 

Op dit moment worden er tafels en 
stoelen in de klassen uitgeprobeerd want 

uiteraard willen we de mening van de 

leerlingen meenemen in de keuze die we 
gaan maken. 

We zijn blij dat we in de gelegenheid zijn 
om al deze investeringen te kunnen doen 

en hopen dat de leerlingen er ook blij 
mee zijn. 

 
 

 

5. Leerlingenraad 

Dit schooljaar zijn we begonnen met het 

opstarten van een leerlingenraad. 
In deze raad zitten leerlingen uit 

verschillende groepen en twee leraren. 
We hebben vorig jaar gezien dat de 

leerlingen het fijn vinden om mee te 
denken  over een aantal zaken die spelen 

binnen onze school. Vorig schooljaar is de 
aula flink aangepakt volgens ideeën van 

de leerlingen. 

Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen 
belangrijk en die willen we graag 

bespreken. 
We zijn begonnen met een groep van 8 

leerlingen en we houden deze groep in 
deze samenstelling tot het einde van het 

schooljaar. Dan bespreken we hoe we 
volgend jaar verder gaan. 

Wij (school) en de leerlingen kijken welke 

onderwerpen op dit moment belangrijk 
zijn. 

De inrichting en gebruik van de tuin. 
De inrichting en gebruik van de aula. 

Internet op school 
Stage. 

Activiteiten met school 
Fietsenstalling 

Tijd inhalen bij te laat komen. 

Het gebruik van de Portfolio. 
 

 

6. Nieuwjaarsgala 2016 

Het is alweer een tijdje geleden, en de 

lente is alweer in zicht, maar nog steeds 
in onze herinnering is het 

Nieuwjaarsgala!! 

Het was een geweldig feest. Die 
dinsdagavond 5 januari lag de rode loper 

uit voor alle prachtig aangeklede 
leerlingen. De muziek speelde al en er 

stond een glaasje bubbels met iets 
lekkers klaar. Na het welkomstwoord van 

meneer Timmermans ging het feest pas 
echt los. De Dj speelde goede muziek 

waarop je lekker kon dansen. De hapjes 

waren heerlijk en er was meer dan 
genoeg te drinken. 

Tussen de jeugd liep de jury voor de King 
en Queen verkiezing. Wie is er dit jaar 

het mooiste en het feestelijkste gekleed!? 
Rond negen uur kwam het verlossende 

antwoord, Martijn uit klas 3 en Klaudia uit 
klas 1 waren de grote winnaars. Ze 

kregen een mooie geldprijs en natuurlijk 

de eer voor de rest van het schooljaar. 
Om half 10 werd de muziek zachter gezet 

en kon iedereen weer opgehaald worden 
na een geslaagd Gala!!! 
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7.Training Rots en Water 

Een aantal leerlingen van onze school is 

begonnen met de training Rots en Water. 
De training is voor jongens en meisjes 

tussen de 12 en 17 jaar die  graag 
steviger in hun schoenen willen staan.  

 
Wil je ook….  

Beter voor jezelf kunnen opkomen, nee 
durven zeggen, laten zien wat jij wilt, niet 

opgefokt raken of jezelf gek laten maken? 
De training Rots en Water helpt jou om 

jezelf beter te begrijpen en meer op jezelf 
te vertrouwen.  

Een rots is standvastig. Water beweegt 
mee.  

Wat ben jij? Kom je op voor jezelf en 
geef je duidelijk je grenzen aan? Of wil je 

dat graag leren?  
Wordt je bang of boos , verlies je snel 

jouw zelfbeheersing of ga je vechten?  
Dan is de training Rots en water echt iets 

voor jou.  
Wat leer je bij Rots en Water?  

Rots en water is een doe-training. Rots 
en water oefeningen zijn leuk, spannend 

en leerzaam. Je oefent om rustig te 
blijven, dat je “stop” of “ja” zegt als je 

dat wilt. Je voelt aan in je lijf als jij de 
situatie niet de baas bent.  

Belangrijk is dat je de ander ook begrijpt. 
Wat bedoelt die ander? Wat wil hij van 

me? Hoe reageer ik daarop? We doen ook 
oefeningen in zelfverdediging  

Wat wordt het? Rots of water of allebei?  
In deze actieve training leer je stevig op 

je benen te staan en te luisteren naar wat 

jouw lichaam je vertelt. 
 

 
8. Het voorjaar lonkt……. 

 
Wat u waarschijnlijk al eens gehoord 

hebt, is dat leerlingen, die op onze 
praktijkschool De Zwaaikom de cursus 

“Groenvoorziening” volgen, vooral hun 

werkzaamheden verrichten op 
basisscholen, die onder het Deltabestuur 

vallen.  
Onze tuinbus neemt onze Groenknoesten 

mee, waarna allerlei vaardigheden 
geoefend worden. Uiteraard is er 

gedurende de wintermaanden veel 
snoeiwerk, waarbij onze nieuwe 

versnipperaar gebruikt wordt om 

snipperhout te leveren. Snipperhout 

houdt met name het roerige onkruid 
tegen. En…het is nog mooi om een border 

aan te kleden. 

Sinds enige tijd is ons adressenbestand, 
waar we werken, uitgebreid! Ons 

schoolbestuur werkt sinds jaren samen 
met Stichting Kinderopvang 

Oosterhout(SKO), die rondom hun 
locaties ook “Groen” hebben. Hagen 

knippen met een gemotoriseerde 
heggenschaar, graskanten steken, 

schoffelen, wieden, uitharken, 
bosmaaieren, bladblazen….en dat alles 

als er niet te veel van die kleine kinders 

aan het buiten spelen zijn.  
Als je dan weet, dat de locaties prachtige 

namen hebben, zoals “De Vlinder”, “De 
pop”, “De Cocon” en “De Rups is er maar 

één doel duidelijk….het moet er –na ons 
werk- gewoon “uit de kunst” uitzien. De 

kleintjes fladderen en vlinderen er 
binnenkort volop op los…. buitenspelend… 

driewielers, stepjes, zandbak….kort 

gemaaid gras…De lente lonkt!!! 
 

9. Nederland Schoon 

In de week van 14 t/m 18 maart hebben 

de leerlingen van onze eerste en tweede 
klas weer deelgenomen aan het project 

Nederland Schoon. Ze zijn in groepen 
door omliggende wijken gegaan en 

hebben daar  veel afval verzameld, zoals: 

lege blikjes, reclameblaadjes, gebruikt 
vuurwerk en veel plastic. Donderdag 24 

maart wordt hiervoor aan de leerlingen 
een traktatie uitgedeeld en voor de 

school een oorkonde uitgereikt.            
Goed gedaan allemaal! 
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10. Examen schoonmaken 

Op maandag 29 februari hebben de 

eerste leerlingen examen gedaan voor 

SVS werken in de groothuishouding, met 
traditionele schoonmaakmaterialen. Alle 

vijf de meisjes zijn geslaagd! 
Nur, Hanane, Cassidy, Isis en Patrijcja 

van harte gefeliciteerd! 
Nu net zo hard blijven werken, dan 

kunnen jullie in juni ook je certificaat 
schoonmaken met microvezelmaterialen 

nog halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen alle leerlingen en hun 

ouders heel prettige en zonnige 

paasdagen toe! 

Het team van de Zwaaikom. 
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