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1. Voorwoord 

 
We zijn 2021 begonnen op een 
manier die we liever niet hadden 
gezien, namelijk in een lockdown. 
Gelukkig mogen we de leerlingen wel 
op school ontvangen om 
praktijklessen te geven. De overige 
lessen worden op afstand gegeven 
door middel van Teams. Het is mooi 
om te zien dat onze leerlingen ook 
goed in staat zijn om deel te nemen 
aan deze online lessen, zodat zij thuis 
ook daadwerkelijk aan school kunnen 
werken. Een enkele keer laat de 
techniek ons in de steek en valt de 
verbinding voor sommige leerlingen, 
maar soms ook voor de leerkracht 
weg. Gelukkig is dit vaak van korte 
duur. 
Na de carnavalsvakantie, of misschien 
beter: voorjaarsvakantie, staat een 
aantal activiteiten gepland. 
Enkele activiteiten kunnen gewoon 
doorgang vinden, andere activiteiten 
zullen we moeten uitstellen tot een 
later moment. De jaarlijkse herhaling 
voor de reanimatie die de leerlingen 
op school krijgen bijvoorbeeld, wordt 
uitgesteld naar het einde van het 
schooljaar. De voortgangsgesprekken 
zullen wel plaatsvinden in de week 

van 29 maart. U ontvangt hier een 
uitnodiging voor. We hopen dat deze 
gesprekken weer op school mogen 
plaatsvinden. 
Tijdens of anders na de vakantie 
zullen we meer te horen krijgen over 
de lockdown en de gedeeltelijke 
sluiting van onze school. We zullen 
jullie op de hoogte houden over de 
gevolgen van de nieuwe maatregelen 
voor onze school. Laten we hopen dat 
we elkaar weer zo veel als mogelijk in 
levende lijve mogen zien op school. 
Voor nu, eerst vakantie, een week 
geen online lessen voor onze 
leerlingen en een week zonder dat 
jullie, ouders en verzorgers, hoeven 
te helpen met schoolwerk! 
 
 

2. Tevredenheidsonderzoek 
 
In januari staat altijd het 
tevredenheidsonderzoek voor de 
leerlingen gepland. Dit jaar staat ook 
het onderzoek voor de ouders op de 
planning. Omdat de leerlingen 
momenteel maar deels aanwezig zijn 
op school, hebben we er voor 
gekozen om de onderzoeken naar een 
later tijdstip te verschuiven. Het 
onderzoek voor de ouders willen we 
proberen rond de 
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voortgangsgesprekken alsnog plaats 
te laten vinden. Het onderzoek voor 
de leerlingen willen we plaats laten 
vinden als de leerlingen weer enkele 
weken gewoon (of zo gewoon 
mogelijk) op school zijn geweest. 
De uitslag van de onderzoeken zal in 
een latere nieuwsbrief met u worden 
gedeeld. 
 
 

3. EHBO personeel 
 

In de nieuwsbrief van oktober 2020 
stond dat maandag 16 november het 
personeel van De Zwaaikom deel zou 
nemen aan een EHBO training. Deze 
training is door corona helaas niet 
door gegaan. Naar een nieuwe datum 
wordt gezocht. 
 
 

4. MR 
 

We zijn nog steeds op zoek naar 
meerdere ouders die in de 
Medezeggenschapsraad van De 
Zwaaikom zitting willen nemen. De 
huidige ouders hebben kinderen die 
richting het einde van hun loopbaan 
op De Zwaaikom gaan. 
Onze MR bestaat uit 2 leraren en 2 
ouders. Ongeveer 5 keer per jaar 
komen zij samen op woensdag. 
Bent u geïnteresseerd of heeft u 
vragen neem dan contact op met 
Joey Hendrickx of Amy de Vries. 
Telefonisch via 0162-422827 of via de 
mail joey.hendrickx@dezwaaikom.nl 
of amy.devries@dezwaaikom.nl . 
 
 

5. Jongeren in coronatijd 
 

Voor veel jongeren is de huidige tijd 
lastig. Het kan zijn dat ze minder 
lekker in hun vel. De GGD heeft 
hierover een boekje samengesteld 
waarin tips worden gegeven over wat 
de jongere kan doen als hij/zij zich 
niet zo prettig voelt. Een 
samenvatting van deze tips: 

Zorg voor een dagritme. Sta op tijd 
op en ga niet te laat naar bed. Plan 
dingen die moeten maar maak ook 
tijd voor ontspanning. 
Doe iets leuks! Richt je aandacht niet 
alleen op vervelende dingen, maar 
zorg ook voor afleiding. Dit kun je 
bijvoorbeeld doen door een film te 
kijken, lekker naar buiten te gaan of 
je favoriete muziek te luisteren. 
Als je veel piekert kan het helpen om 
je gedachten op te schrijven. Ook kan 
het helpen om een vast kwartier per 
dag te kiezen waarop je aandacht 
besteedt aan je piekergedachten. 
Daarna niet meer! En bedenk per dag 
2 dingen die wél goed zijn gegaan. 
Praat over je zorgen met iemand die 
je vertrouwt. 
 
De GGD geeft ook tips aan ouders, 
over het omgaan met pubers. Op 
www.ggdwestbrabant.nl/jeugdgezond
heidszorg/pubers kun je meer 
informatie vinden. 
 
 

6. De alternatieve open dag 
 

Dit jaar kon helaas, door de 
coronamaatregelen, de open dag niet 
doorgaan. Natuurlijk willen we onze 
school wel presenteren aan 
belangstellenden en met name 
leerlingen van groep 7 en 8. Daarvoor 
hebben we op onze website een 
filmpje geplaatst waarin we de school 
laten zien. Ook leuk voor de 
leerlingen die al op De Zwaaikom 
zitten om te laten zien aan vrienden, 
familie en bekenden! Kijk op 
www.dezwaaikom.nl/voor-
ouders/aanmelding. Voor de nieuwe 
leerlingen hebben we een digitale 
open middag en avond gehouden. Op 
die momenten konden leerlingen en 
ouders via Teams in gesprek met een 
aantal docenten van De Zwaaikom. 
Dit was heel waardevol, het waren 
fijne gesprekken. Hopelijk helpt het 
de leerlingen voldoende om een 
goede keuze te maken voor volgend 
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schooljaar. We heten de leerlingen in 
ieder geval van harte welkom. 
 
 

7. Stagelopen op 
Praktijkschool De Zwaaikom 
 

Zoals velen van jullie weten gaan 
leerlingen in de bovenbouw 
stagelopen. 
Maar wat is dat nu eigenlijk? 
Het praktijkonderwijs heeft als 
doelstelling leerlingen voor te 
bereiden op een zo zelfstandig 
mogelijk functioneren binnen de 
samenleving. 
Wonen, werken, vrije tijd en 
burgerschap zijn de 4 pijlers waar wij 
ons op richten.  
Binnen het praktijkonderwijs is leren 
in de praktijk één van de 
belangrijkste dingen. Koken leer je in 
de keuken, het gras maaien in de tuin 
en werken met een zaag leer je bij 
het vak houtbewerking. Onze 
leerlingen leren door te doen. En dat 
is heel belangrijk. Een groot deel van 
onze leerlingen gaat na school 
werken. Werken maakt zelfstandig 
functioneren mogelijk.  
Een eigen inkomen verdienen is 
belangrijk, maar ook het gevoel mee 
te draaien in de maatschappij en een 
zinvolle invulling van de week 
hebben, zijn van grote waarde.  
Eén belangrijk onderdeel van de 
"pijler” werken is dus 
stagelopen. Stagelopen is het leren 
werken. Dit doe je vooral in de 
praktijk, het werkveld. 
Wanneer leerlingen in leerjaar 4 een 
cursus hebben gekozen, start de 
zoektocht naar een stage die daarbij 
past. 
Twee dagen in de week gaan de 
leerlingen werken in een bedrijf. Daar 
leren ze niet alleen het vak, maar 
vooral ook hoe je een goede 
werknemer kunt worden. 
Daar komt vaak meer bij kijken dan 
leerlingen denken. Op tijd komen, op 

tempo werken, maar ook wat doe ik 
als zich een probleem voordoet?  
Onze school heeft een goed contact 
met behoorlijk wat stagebedrijven. Zij 
weten wat onze leerlingen aan 
begeleiding nodig hebben. Samen 
met hen en de leerlingen maken we 
doelen waar ze op de stage aan gaan 
werken. De stagebegeleider van 
school komt regelmatig langs om dit 
te bespreken. 
Zo bereidt een leerling zich goed voor 
op het werkend leven en alles wat 
daarbij komt kijken. 
Een leerling die gaat werken heeft zo 
de nodige ervaring opgedaan die 
mooi staat op een CV. 
Een leerling die door gaat leren 
neemt deze ervaring mee naar de 
vervolgopleiding, waar stage ook een 
belangrijk onderdeel is.  
In leerjaar 3 worden leerlingen 
voorbereidt op alles wat gaat komen 
in leerjaar 4. Na de carnavalsvakantie 
gaan de leerlingen van leerjaar 3 zich 
een week bezighouden met hun 
cursuskeuze en loopbaanvragen. Wat 
wil ik en wat kan ik?  
Ook de ouders worden natuurlijk 
meegenomen in dit traject. Er komen 
nog meerdere momenten van 
voorlichting in de komende maanden 
als de maatregelen rondom corona dit 
toestaan. 
In tijden van Corona zien we 
leerlingen en ouders helaas minder. 
Mocht u in de toekomst hierdoor 
wellicht informatie missen of gewoon 
vragen hierover hebben, dan kunt u 
altijd contact opnemen met de 
mentor van uw zoon of dochter.  
Op naar een mooie loopbaan voor 
onze leerlingen !! 
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8. Freeze 
 

In de komende vakantie worden weer 
diverse leuke activiteiten 
georganiseerd door Moove, H19, 
Hunter club en andere organisaties uit 
Oosterhout. Zien welke activiteiten dit 
zijn en inschrijven voor de activiteiten 
kan via www.inoosterhout.nl . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Nix 18 
 
Dit jaar geen carnaval in de kroegen, 
maar misschien wel carnaval thuis. 
Op de laatste bladzijde van de 
nieuwsbrief vindt u tips over hoe 
carnaval gevierd kan worden, op de 
NIX 18 manier. 
 

 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inoosterhout.nl%2F&data=04%7C01%7Croger.hoogland%40dezwaaikom.nl%7C5cc04fc2e4d448cec72c08d8cd0bf90e%7Cde837380250f428d9aa208dd7097144d%7C0%7C0%7C637484798623635278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I%2Fakw07%2BaU5UsQPpyLUqPE23gswezWtrNDpJSD1%2FEh4%3D&reserved=0
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