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1. Een fijne vakantie  
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 schooljaar 
waarin veel geleerd is en daarnaast ook 
een mooie persoonlijke ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden.  
Zoals u in het stukje over de examens en 
diploma kunt lezen, zijn er mooie 
resultaten behaald door de leerlingen bij 
de cursussen in de bovenbouw. Ook de 
positieve uitstroom van onze 
schoolverlaters richting werk of 
vervolgopleiding maakt ons blij.  
Dit alles was niet gelukt zonder de inzet 
van u als ouders. Door de samenwerking 
tussen ouders en school lukt het ons om de 
leerlingen zo optimaal mogelijk te 
begeleiden en deze mooie resultaten te 
laten behalen. De rol van de ouders zien 
wij op school als een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van de leerlingen. Als u zich 
zorgen maakt over de ontwikkeling van uw 
zoon of dochter, thuis of op school, neem 
dan vooral contact op met school. We 
kunnen dan samen zorgen voor een goede 
afstemming.  
We zien elkaar weer op dinsdag 6 
september.  

2. Examens en diploma  
De leerlingen in leerjaar 4 en 5 hebben in 
de afgelopen periode examens afgelegd 
van de cursussen die zij gevolgd hebben. 
De leerlingen zijn geslaagd voor diverse 
praktijkonderwijscertificaten (groen, 
detailhandel, magazijn en horeca) en 
diploma’s (Horeca KAS en BAS, lassen 
niveau 1 en 2, SVS schoonmaak en 
microvezel, detailhandel, magazijn, groen 
en facilitair). Verder zijn er leerlingen dit 
schooljaar geslaagd voor hun HACCP, 
heftruckrijbewijs, VCA-certificaat en 
hebben we een groep leerlingen die op De 
Zwaaikom hun Entree-opleiding hebben 
behaald in samenwerking met Curio. 
Daarnaast hebben we dit schooljaar 
opnieuw een officieel 
praktijkschooldiploma uitgereikt aan de 
leerlingen die in schooljaar 5 de school 
verlaten.   
Gefeliciteerd aan alle geslaagden!  
 
3. Inspectiebezoek 
Op woensdag 23 maart is de 
onderwijsinspectie op De Zwaaikom 
geweest voor een zogenaamd 
themaonderzoek. De inspecteur heeft een 
aantal lessen op onze school bekeken. 
Zowel de leerkrachten als de inspecteur 
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moesten na afloop van de les de les 
beoordelen. Deze beoordelingen worden in 
het themaonderzoek naar de leskwaliteit in 
het praktijkonderwijs en het VMBO 
meegenomen. Hoewel de inspecteur geen 
officiële terugkoppeling mocht geven, 
heeft ze wel aangegeven dat ze een aantal 
mooie en goede lessen heeft gezien deze 
dag en ook heel veel blije leerlingen. 

  
4. Schooltevredenheid  
In de afgelopen periode hebben we een 
schooltevredenheidsonderzoek gehouden 
onder de leerlingen, ouders en personeel 
van De Zwaaikom. We scoren op alle drie 
de vragenlijsten gemiddeld een ruime 
voldoende. De leerlingen geven de 
veiligheid op school een goede score; de 
stage wordt door zowel de ouders, 
personeel als leerlingen ook hoog 
gewaardeerd. De leerlingen geven wel aan 
dat er meer aandacht gegeven moet 
worden aan het praten met de leerlingen; 
over wat ze leren, over hoe hun werk 
beoordeeld wordt, maar ook bijvoorbeeld 
hoe ze zich buiten de school horen te 
gedragen. De resultaten worden nog 
verder bekeken door het team van De 
Zwaaikom. We gaan daarna aan de slag om 
een aantal scores te verbeteren.  
We willen iedereen bedanken voor het 
invullen van de vragenlijst.  
 
5. Pipowagen 
Afgelopen schooljaar heeft voor het eerst 
de entree-opleiding BWO (bouwen, wonen 
en onderhoud) plaatsgevonden op De 
Zwaaikom. Tijdens deze lessen is er 
gebouwd aan een pipowagen. Hiermee 
kwamen alle vaardigheden die de 
leerlingen moesten beheersen aan bod. 
Het resultaat is prachtig geworden, zoals je 
op de foto hieronder kunt zien! 

 
 

6. De daklozenopvang 
Onze klas (klas 2b) bakte in december 
koekjes voor de daklozenopvang. 
Vandaag was er een meneer, Gerard, die 
vertelde dat hij een ernstige jeugd had 
gehad en dat hij vroeger door zijn moeder 
geslagen werd onbewust en dat zijn vader 
op zijn 2,5 jarigen leeftijd was overleden. 
Omdat hij veel werd geslagen leefde hij 
vaak op straat en was verslaafd geraakt 
aan drugs en alcohol. Omdat hij zich beter 
voelde maar die stoffen breken snel af 
waardoor hij steeds meer ging nemen. 
Maar een van zijn 2 vrienden zei je moet 
stoppen met Drugs en alcohol. Gerard was 
aardig en gaf alle antwoorden op vragen. 
Nu heeft hij al ruim 25 jaar geen drugs 
gebruikt en drie weken geen alcohol. 
Gerard krijgt hulp van de daklozenopvang 
en werkt er zelf als vrijwilliger.  
Op woensdag 13 Juli zijn Ellen en Gerard 
van de daklozenopvang geweest om te 
vertellen over de dak/thuislozen opvang. 
Wij hebben zelf als klas 2B met kerst 
koekjes en cakejes gemaakt voor de 
daklozen opvang en die zijn we zelf 
daarnaartoe gaan brengen! De daklozen 
waren erg blij dat we die cakejes en 
koekjes kwamen brengen en hebben daar 
zelf nog even gestaan om te praten en 
hebben ook nog even gepraat met een 
dakloze.  
Gerard heeft zelf een best naar verleden 
gehad en daar heeft Gerard zelf over 
verteld en nu is hij weer op de goede weg. 
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Gerard had 2 verslavingen waarvan hij er 1 
al 25 jaar niet meer doet en met zijn 2e 
verslaving is hij nu 3 weken gestopt. Hij 
heeft de weddenschap lopen tot 
September en hij heeft een vriend van hem 
beloofd om nooit meer aan de verslaving 
te raken waar hij mee bezig was.  
Nu gaat het stukken beter met Gerard en 
hij wordt goed geholpen bij het dak/thuis-
lozen opvang en werkt er zelf nu als 
vrijwilliger.  
 
Geschreven door Juan en Quinn.  
 
7. Schoolkamp derdejaars 
Van 5 t/m 7 juli zijn 26 3e jaars pubers en 5 
leraren op kamp geweest. Het kamp vond 
dit jaar voor de tweede keer plaats in eigen 
land, namelijk in Zeeland. Het was een echt 
outdoor-beach kamp waarbij de leerlingen 
in tenten sliepen die ze zelf moesten 
opzetten. Ook de afwas, opruimen en 
verzorging kwam voor eigen rekening. 

Overdag waren er toffe sportactiviteiten 
zoals zwemmen, klimmen, vliegeren, 
boogschieten en bubble voetbal. In de 
namiddag en avond was er vrije tijd waarbij 
er spontaan wat feestjes zijn gebouwd. Er 
is zelfs gedanst op de tafels! De avonden 
sloten we af met een gezellig kampvuur of 
avondspel in het donker.   

Ook dit jaar waren het de 
leraren die als laatst naar bed 
gingen en kwam iedereen 
donderdagmiddag moe en 
voldaan weer terug van een 
geweldig kamp.  
 
 

 
8. Toverland tweedejaars 
Onder het genot van een heerlijk zonnetje 
zijn de tweedejaars naar Toverland gegaan. 
Ze hebben daar veel lol gehad in allerlei 
attracties. Het was daar goed toeven. Om 
16.00 uur is iedereen weer naar 
Oosterhout terug gekeerd.   
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9. Vier je vakantie in Oosterhout: 
Zomerkaravaan in de zomervakantie 

Activiteiten voor kinderen en jongeren  
 
Tijdens de zomervakantie wordt dit jaar 
weer de Zomerkaravaan georganiseerd. In 
de vakantieweken vinden er overal in de 
gemeente activiteiten plaats voor de jeugd 
waaraan zij gratis deel kunnen nemen. 
Verantwoordelijk wethouder van der 
Zanden is trots op het mooie programma. 
“Ik ben blij dat de thuisblijvers en degene 
die zich geen (lange) vakantie kunnen 
veroorloven op deze manier ook lekker 

kunnen spelen, sporten en elkaar kunnen 
ontmoeten. Dankzij de medewerking van 
allerlei Oosterhoutse verenigingen, 
organisaties en betrokken vrijwilligers 
hebben we weer een divers programma 
samengesteld.” De Zomerkaravaan is een 
initiatief van de gemeente Oosterhout. 
JONG en MOOVE coördineren de 
activiteiten.  
 
Zie de flyer in de bijlage van de 
nieuwsbrief. 
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