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1. Een frisse start.  

Het schooljaar begon dit jaar pas laat. 

Dinsdag 6 september ontvingen wij al 

onze leerlingen weer op school en de 

zomer had nog veel mooie dagen voor 

ons in petto op dat moment. 

Het was fijn om te zien dat iedereen weer 

met nieuwe energie op school aankwam 

en we waren er als team ook trots op dat 

we onze leerlingen konden ontvangen in 

een schoolgebouw waarin van alles is 

gebeurd tijdens de zomervakantie. 

 

 
 

Onze binnentuin is bijvoorbeeld op een 

geweldige manier totaal heringericht door 

een van onze stagebedrijven, 

Hoveniersbedrijf Jan van de Heijkant BV. 

Zij zijn er vrijwel alle weken in de 

zomervakantie mee aan de slag geweest 

en het resultaat is dat ik eigenlijk wel met 

zekerheid durf te zeggen dat er geen 

enkele school in Oosterhout is met zo’n 

mooie schooltuin als De Zwaaikom. De 

leerlingen hebben er inmiddels veel 

plezier van, want zij kunnen daar ook 

tijdens de pauzetijden gebruik van 

maken. Er is met deze binnentuin ook 

een belangrijke wens van onze leerlingen 

in vervulling gegaan, namelijk dat zij ook 

buiten kunnen zitten op bankjes. En 

dankzij een open tuinhuis is het zelfs 

mogelijk om dat te doen terwijl het 

regent. Wij hopen dat alle huidige en 

toekomstige leerlingen van de Zwaaikom 

er heel veel plezier aan gaan beleven. Als 

U  het leuk vindt, loop dan gerust eens 

binnen om een kijkje te nemen. 

 

Een tweede grote verandering is de 

herinrichting van onze theorielokalen. 

Daarin zijn alle tafels, stoelen, kasten en 

bureaus vervangen. Het oude meubilair 

was aan vervanging toe na 17 jaren 

trouwe dienst. De leerlingen hebben vorig 

schooljaar hun mening kunnen geven 

over welke leerling set zij het prettigst 

vonden. We hebben die set uiteindelijk 

ook gekozen. De klassen zien er met het 

nieuwe meubilair en de schilderbeurt die 

eerder in het jaar is uitgevoerd weer 

heerlijk fris uit. 

 

Ook is gedurende de zomervakantie de 

renovatie van de kleed- en 

doucheruimtes van de gymzaal 

uitgevoerd. De doucheruimtes hebben 

een nieuwe vloer, nieuwe wandtegels en 

nieuwe douchcabines. Het ziet er nu 
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super netjes, licht en hygiënisch uit. We 

hebben gemerkt dat de leerlingen hier 

erg blij mee zijn. 

 

Tot slot is het techniekplein in de 

zomervakantie geheel opnieuw 

geschilderd. Dat was de laatste fase van 

de totale schilderbeurt die onze school in 

het afgelopen schooljaar ten deel viel. 

 

De leerlingen hebben van al de 

uitgevoerde werkzaamheden in het 

afgelopen schooljaar nauwelijks iets 

gemerkt behalve dan van het uiteindelijk 

resultaat natuurlijk. Dat komt omdat we 

van alle schoolvakanties gebruik hebben 

gemaakt om de werkzaamheden uit te 

voeren. 

We zijn daarbij dank verschuldigd aan de 

planners en uitvoerders/aannemers, 

maar ook de collega’s van de Zwaaikom 

hebben hier en daar een flinke tand bij 

moeten zetten. 

Het was het allemaal waard. We hebben 

een prachtige school die er weer 

jarenlang tegenaan kan. 

 

 

2. Welkom aan onze nieuwe 

leerlingen. 

 

Voor alle leerlingen is de eerste schooldag 

altijd weer een aparte dag. Voor de 

eerstejaars leerlingen geldt dat natuurlijk 

in het bijzonder. 39 eerstejaars leerlingen 

maakten de overstap van de basisschool 

naar de Zwaaikom. Zeker voor de 

leerlingen die t/m groep 8 op de reguliere 

basisschool hebben gezeten ( 40%) is het 

vaak extra spannend want zij komen 

vaak als enige van hun school en kennen 

dus nog vrijwel niemand. Inmiddels zijn 

ook deze leerlingen weer goed gewend 

geraakt is onze indruk. Mocht u thuis 

merken dat de overstap toch nog voor 

problemen zorgt, aarzelt u dan niet en 

neem alstublieft contact op met de 

mentor. We willen graag dat iedereen 

zich zo spoedig mogelijk prettig voelt op 

school. 

 

 

3. De Zwaaikom groeit. 

 

Met de komst van onze 39 eerstejaars 

leerlingen en een relatief gering aantal 

uitstromers in de bovenbouw, hebben we 

dit jaar te maken met een groter 

leerlingenaantal als ooit tevoren. 

Onze school wordt dit schooljaar bezocht 

door 195 leerlingen. 

Dat is gelukkig nog steeds een 

overzichtelijk aantal en passend bij onze 

ambitie om op kleine schaal kwalitatief 

goed praktijkonderwijs te kunnen 

verzorgen. 

De verwachting is dat de komende jaren 

er een geringe terugloop in leerlingaantal 

zal zijn. 

 

4. Afscheid van Frans Tak. 

 

 
Op donderdag 22 september hebben we 

met de leerlingen afscheid genomen van 

Frans Tak, die 39 jaar op De Zwaaikom 

heeft gewerkt en nu mag gaan genieten 

van zijn pensioen. In de middag 

verzamelden alle leerlingen zich in de 

aula. Daar kreeg Frans Tak door Fahad 

en Menno, vertegenwoordigers van de 

leerlingenraad, cadeautjes aangeboden. 

Eén cadeau zorgde voor een verbaasde 

blik: wat moest hij nou met een setje met 

emmertje, schepje en gieter? Dat werd al 

snel duidelijk, want in de nieuwe 

binnentuin staat een boom die we de 

“Frans Tak-boom” hebben gedoopt. Aan 

Frans de opdracht ervoor te zorgen dat 

de boom, ook na zijn pensioen, blijft 

leven. Hij zal dus regelmatig even terug 

moeten komen om de boom water te 

geven. Voor veel leerlingen (maar ook 

collega’s!) was Frans Tak een echte steun 

en toeverlaat, bij wie je altijd terecht 

kon. We zullen hem missen, maar 

wensen hem natuurlijk alle goeds toe. 
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5. Even voorstellen. 

 

Ik ben Ceciel Mulders. 

Sinds de start van dit 

schooljaar heb ik een 

nieuwe rol op De 

Zwaaikom: die van 

ondersteuningscoördinator. 

Na dik 12 jaar als mentor 

gewerkt te hebben, had ik 

zin in een nieuwe 

uitdaging. Als ondersteuningscoördinator 

heb ik een brede rol binnen de school en 

ben ik betrokken bij uiteenlopende zaken. 

Tot mijn taak behoort o.a. de intake van 

nieuwe leerlingen, overleggen met de 

mentoren en vakleerkrachten, het 

bijwonen van bijeenkomsten met het 

samenwerkingsverband en het 

verbeteren van de kwaliteit van ons 

onderwijs op De Zwaaikom. Maar 

daarnaast, en dat is misschien nog wel 

het belangrijkst, heb ik veel contact met 

de leerlingen en hun ouders. Zij kunnen 

bij mij terecht als er bijzondere dingen 

spelen of om gewoon even hun verhaal te 

doen. Mijn deur staat open! 

 

 

 

Hoi allemaal,  

Ik zal mijzelf voorstellen, 

beter laat dan nooit zullen 

we maar zeggen. Ik ben 

Joey Hendrickx, geboren 

en getogen in Oosterhout. 

Vorig schooljaar werkte ik 

al 20 uur op invalbasis 

voor de Zwaaikom. Dit schooljaar mocht 

ik starten met een vaste aanstelling. Hier 

heb ik natuurlijk onwijs veel zin in. Dit 

schooljaar ben ik mentor van de 

derdejaars leerlingen. Wat ik het leukste 

vind aan dit type onderwijs? Vooral het 

contact met de leerlingen, de leerlingen 

begeleiden naar een goede toekomst en 

ze helpen daar waar dit nodig is.  

 

 

Hallo! Mijn naam is Tjeerd 

Kalter. Ik ben 34 jaar oud, 

getrouwd en ik ben 

woonachtig in het prachtige 

Dongen. In het weekend 

tennis ik graag en ik houd 

van films kijken en op 

vakantie gaan. Dit jaar ben 

ik de nieuwe mentor van groep 2c. Dit is 

voor mij het eerste jaar op Praktijkschool 

de Zwaaikom en ik heb het tot nu toe erg 

naar mijn zin. Ik heb de afgelopen 11 

jaar met veel plezier op basisschool De 

Duizendpoot in Oosterhout gewerkt, de 

laatste jaren in groep 8. Het werd tijd 

voor een nieuwe uitdaging, dus vandaar 

de keuze om over te stappen naar De 

Zwaaikom. Ik heb er zin in! 

 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Nicole Haagh 

en ik ben vanaf dit 

schooljaar juf verzorging 

op de Zwaaikom in 

Oosterhout. Ik ben op de 

woensdag en de vrijdag 

aanwezig en geef 

voornamelijk les aan de 

onderbouw. Met de opleiding sociaal 

pedagogische hulpverlening als 

achtergrond heb ik een goed draagvlak 

om hier als docent werkzaam te zijn. De 

eerste weken zijn reeds gepasseerd en 

erg goed bevallen! Buiten mijn 

werkzaamheden op school om ben ik ook 

werkzaam binnen Koninklijke Kentalis, 

houd ik van lekker eten en drinken op 

zijn tijd en een hoop gezelligheid. Mocht 

u vragen voor mij hebben ben ik te 

bereiken via het volgende email-adres:  

nicolehaagh@dezwaaikom.nl 

 

 

6. Op weg naar een rookvrije school. 

 

Praktijkschool De Zwaaikom is op weg om 

een rookvrije school te worden. Op dit 

moment is het de derde-, vierde- en 

vijfdejaars leerlingen nog toegestaan om 

op een aangewezen plaats in de 

binnentuin te roken. Uiteraard wordt dit 

al ontmoedigd want roken schaadt de 

gezondheid en wij zien dan ook liever niet 

dat onze leerlingen gaan roken. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 mogen 

alleen nog de vierde- en vijfdejaars 

leerlingen roken. In 2018-2019, alleen 

nog de vijfdejaars. Met ingang van het 

schooljaar 2019-2020 is de Zwaaikom 

een rookvrije school. 

Voor onze eerste en tweedejaars 

leerlingen betekent dit dus dat zij nooit 

op De Zwaaikom mogen roken. Nu niet 

en in de toekomst ook niet. 

mailto:nicolehaagh@dezwaaikom.nl
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7. Afsluiting introductie voor de 

eerstejaars leerlingen. 

 

In de laatste week voor de herfstvakantie 

sluiten de eerstejaars leerlingen de 

introductie af. Een verslag daarvan vindt 

u in de volgende nieuwsbrief. 

 

8. Hoofdluis 

Het is weer herfst en overal hangen weer 

jassen dicht naast elkaar aan de kapstok. 

Een fijne tijd voor hoofdluizen. Kunnen ze 

gemakkelijk overkruipen naar andere 

kragen en capuchons. En daarna stiekem 

tussen je haren kruipen.  

Hoofdluis komt niet alleen voor op de 

basisschool, maar ook op de middelbare 

scholen. 

Bijna elk jaar heeft er wel iemand op De 

Zwaaikom hoofdluis. Het kan namelijk 

iedereen gebeuren. En ook op super 

schone hoofden leidt een luis een 

luizenleventje. 

Oproep aan de ouders/verzorgers: wilt u 

uw zoon of dochter de komende week 

een keer goed controleren op hoofdluis 

a.u.b. 

En oproep aan de leerlingen: laat je 

ouders of een zus, broer of vriendin een 

keer goed kijken, of jij geen hoofdluis 

hebt. Op YouTube kun je volop filmpjes 

hierover vinden. 

Voor vragen kun je natuurlijk ook altijd 

bij je mentor terecht. 

 

9. Voorlees software Sprint-plus 

Op De Zwaaikom hebben wij het “tekst-

naar-spraak” programma SPRINT PLUS. 

Voor leerlingen met een 

dyslexieverklaring, maar ook voor 

leerlingen die veel moeite hebben met 

lezen.  

We hebben dit schooljaar ruim 30 

leerlingen met een dyslexieverklaring. 

SPRINT leest teksten voor met een 

snelheid die je zelf kunt instellen. SPRINT 

kan hardop voorlezen terwijl jij typt.  

SPRINT ‘kleurt’ de woorden die 

voorgelezen worden, zodat je 

gemakkelijk kunt meelezen. Zo oefen je 

ook ongemerkt je technische 

leesvaardigheid. 

SPRINT kan alle internet-teksten 

voorlezen en alle teksten in Word. 

De logopedist en remedial teacher weet 

welke leerlingen gebaat zijn bij het 

gebruik van SPRINT en geeft al deze 

leerlingen uitleg hierover. 

Gelukkig kun je tegenwoordig bij veel 

leermethodes op de computer de teksten 

voor laten lezen. 

 

Ook op mobiele telefoons en op tablets 

zijn er steeds betere voorleesstemmen en 

spraakherkenning.  

Denk bijvoorbeeld aan de VoiceOver op 

de iPAd en aan Google-zoeken op je 

telefoon door de vraag in het 

microfoontje in te spreken. 

 

 

10. Het Glazen Huis 

 

Het Glazen Huis staat dit jaar in Breda. 

Wij willen met onze leerlingen iets gaan 

doen voor deze landelijke actie. Wat 

precies weten we nog niet, we zijn hier 

nog over aan het brainstormen. U hoort 

hier binnenkort meer van. 

 

 

 

Wij wensen u een fijne 

herfstvakantie toe en zien onze 

leerlingen graag weer terug op 

maandag 31 oktober. 

 

 

 

Het team van De Zwaaikom 
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