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1. Voorwoord
Een fijne vakantie toegewenst
Namens alle collega’s van De Zwaaikom, wens
ik u een heel fijne vakantie toe. Ik hoop dat u
samen met uw zoon of dochter terug kunt
kijken op een goed leerjaar waarin er veel
geleerd is en daarnaast ook een mooie
persoonlijke ontwikkeling heeft
plaatsgevonden.
Wij zijn in ieder geval erg blij met de positieve
uitstroom van onze schoolverlaters richting
werk of vervolgopleiding. We zijn blij dat de
leerlingen tot mooie resultaten komen wat dat
betreft en we zijn blij om daarbij steeds weer
met u als ouders te kunnen afstemmen, of we
de goede dingen aan het doen zijn. Niemand
kan het alleen en dat geldt voor onze
leerlingen dus net zo sterk als voor ieder
ander. Juist als we goed samenwerken, komen
we het verst.
Over de aanstaande zomervakantie
heengekeken is dat dan ook vooral waarvoor ik
u nu al graag wil uitnodigen. Schroom niet om
contact met ons op te nemen als er iets speelt.
Ook niet als het op school nog wel goed gaat,
maar thuis misschien soms lastig is.
Maar nu eerst, een heerlijke vakantie
toegewenst!
We zien elkaar (in ieder geval de leerlingen)
weer op woensdag 21 augustus.

ingezet voor ondersteunende activiteiten
buiten onze school in het maatschappelijk
belang. Zijn creativiteit kwam daarbij goed van
pas en men wist hem daarvoor ook altijd wel te
vinden.
Hans heeft een prachtige loopbaan
opgebouwd zowel binnen het VMBO als
binnen het Praktijkonderwijs en gaat nu
genieten van zijn welverdiend pensioen.
Wij wensen Hans alle goeds toe en bedanken
hem van harte voor alles wat hij voor ons en
onze leerlingen heeft gedaan en betekend.
Namens het team,
Salo Timmermans
2. Examens 2019.
In de week van 11 t/m 13 juni 2019 zijn de
examens afgenomen bij de
4e en 5e jaars leerlingen die het afgelopen
schooljaar een praktijkcursus hebben gevolgd.
Het was een zeer inspannende week en er zijn
nogal wat zweetdruppels gevallen. Maar het
was de moeite waard en de resultaten mogen
er zijn.
Het theorie-examen voor groep 5a bestond uit
drie onderdelen:
Rekenen & Wiskunde, Nederlands en
Burgerschap / Cultuur & Maatschappij.
Er zijn ook diverse praktijkexamens
afgenomen. Hier moesten de kandidaten aan
de leerkracht en een examinator laten zien wat
ze tijdens de cursussen van het afgelopen
schooljaar hebben geleerd door het maken van
een werkstuk of het uitvoeren van opdrachten.
Daarnaast was er ook een onderdeel theorie.
Van de 90 afgenomen praktijkexamens zijn er
86 positief afgesloten. Dat is een score van
96% !!

Salo Timmermans
Meneer Van Hekken gaat met pensioen
Meneer Van Hekken is voor veel leerlingen bij
ons op school een heel bekend persoon.
Hij is namelijk jarenlang de docent
handvaardigheid geweest op De Zwaaikom en
hij verzorgde alle handvaardigheidslessen,
waardoor dus alle leerlingen les van hem
kregen. Hans heeft zich daarnaast ook altijd

Op donderdagavond 27 juni werden op
feestelijke wijze, na de enthousiaste woorden
van de directeur van De Zwaaikom dhr. S.
Timmermans en de bestuurder van Deltaonderwijs, dhr. L. Oomen, de certificaten en
diploma’s uitgereikt.
Hier voorafgaand werd er met een glas
verkoelende champagne getoast op de goede
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afloop en op een hopelijk succesvolle
toekomst.
Na een woordje en een bloemetje kregen de
geslaagden hun diploma’s. Toen was het tijd
voor een glaasje en een lekker hapje dat weer
fantastisch verzorgd was door de docenten en
leerlingen van de keuken met assistentie van
een aantal leerkrachten.

Diploma HACCP:
Nienke en Indie
SVS-schoonmaak:
PrO / Branche-Certificaat: Stephanie, Isa, Iman
Diploma Entree-opleiding niveau 1:
Roel, Dominique, April, Michael, Tigo, Jasmijn,
Claudia, Cathy, Dimitri, Vidursa, Kim

De geslaagden zijn:
Theorie / Algemeen:
PrO-Certificaat: Fahad, Mitchell Br, Justin, Tim,
Giovanni
Tuin:
PrO-Certificaat: Jamie, Dylano, Jelle, Suran
Machinale Houtbewerking:
PrO / Branche-Certificaat: Dylan L, Wesley,
Mitchell C, Dylan P, Damian,
Textiele werkvormen:
Branche-Certificaat: Boutaïna
Lassen:
Lassen niveau 1 - theorie en/of praktijk:
Mohamed, Jesse, Michael, Glenn, Achraf,
Femke, Stein, Djowy, Kevin, Sven, Faisel,
Nick, Britt, Marinco
Lassen niveau 2 - theorie en/of praktijk:
Mitchell Br, Stefan, Teun
Detailhandel:
PrO / Branche-Certificaat: Naomi, Karim,
Djowy, Kim, Stan.
Detailhandel KCH PEP: Silvana.

Heftruckopleiding:
Mitchell C, Dylan, Stan, Joery, Wesley,
Damian, Glenn, Dylano
VCA:
Mitchell Br, Mitchell C, Dylan, Stefan, Wesley
Het team van De Zwaaikom feliciteert alle
geslaagde kandidaten en wenst hen veel
succes voor de toekomst.
3. Sportdag
Helaas is de sportdag dit jaar niet doorgegaan.
De eikenprocessierups gooide roet in het eten.
In ieder geval bedanken wij Manon en Vera
voor hun bijdrage vanuit de sportcommissie.
Als alternatief programma zijn we gaan
zwemmen in de Warande. Het is een gezellige
en relaxte dag geworden. De kinderen hebben
er in ieder geval van genoten!
4. Kamp klas 3
Ook dit jaar zijn de klassen 3 op kamp geweest
in de Ardennen. Onder het genot van een
loeiheet zonnetje hebben we genoten van de
vele activiteiten. We zijn dit jaar gaan kanoën,
abseilen, klimmen en mountainbiken. De
kinderen hebben kunnen genieten van 3 hele
leuke dagen.

Magazijn KCH PEP: Jarno de L
Magazijn:
PrO / Branche-Certificaat: Hugo, Thimo, Thijs
Consumptieve Technieken:
Diploma KAS:
Desirée, Aienna, Romaisa, Bridget, Anne,
Samantha, Kimberly S, Kimberly de W,
Klaudia, Pascal.

Wij wensen alle leerlingen en hun
ouders/verzorgers een heel fijne vakantie en
wij verwachten onze leerlingen weer:
woensdag 21 augustus 2019 om
8.30 uur.
Onze nieuwe eerstejaars leerlingen mogen
een uurtje later beginnen.
Team van De Zwaaikom

Diploma BAS:
Shanya, Indie, Ahmet, Tessa, Myra en
Esmeralda.
Pro Brance Keukenassistent niveau 1:
Nina, Reinas en Cheyenna
Pro Branche Keukenassistent niveau 2:
Mendez en Nienke
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