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1. Welkom terug op school.
Op het moment dat u dit leest zit de
eerste periode van het schooljaar er
alweer bijna op. Maar voor wie we nog
niet gesproken of gezien hebben… Van
harte welkom!
We hopen dat uw zoon of dochter
inmiddels alweer gewend is en het naar
zijn/haar zin heeft in de nieuwe klas bij
de nieuwe mentor. Mocht dat niet zo zijn,
dan horen we dat uiteraard graag, want
we vinden het erg belangrijk dat
leerlingen het prettig vinden op school.
Het is een belangrijke voorwaarde om
goed te kunnen leren
2. Ouderenquête
Wij zijn erg benieuwd naar hoe u over
onze school denkt. Het is ook daarom dat
we u weer vragen om een enquête in te
vullen over onze school. We nemen de
resultaten daarvan heel serieus en

proberen zaken te verbeteren waar dat
nodig is. Uw mening telt enorm.
Maandag 19 en dinsdag 20 november zijn
de eerste oudergesprekken van dit
schooljaar. U wordt daarvoor op een later
moment uitgenodigd.
Wij willen van deze gelegenheid gebruik
maken om de ouderenquête af te nemen.
U krijgt van de mentor van uw kind,
tijdens het oudergesprek een
enquêteformulier overhandigd. Wij
zouden het zeer op prijs stellen als u de
enquête meteen op deze avond of kort
daarna invult en inlevert op school.
In de nieuwsbrief van december kunnen
we u dan de resultaten presenteren.
Alvast bedankt voor uw medewerking
3. Studiedagen en -middag.
Maandag 22 en dinsdag 23 oktober
zijn de leerlingen vrij.
En ook op dinsdag 30 oktober zijn de
leerlingen ’s middags vanaf 12.05
uur vrij (behalve de leerlingen de
stage lopen)
Terwijl de leerlingen dit jaar kunnen
genieten van een verlengde
herfstvakantie, gaan wij twee dagen aan
de slag om eens goed met elkaar van
gedachten te wisselen over de missie en
visie van onze school. Het
Praktijkonderwijs is door de jaren heen
sterkt veranderd en zal ook de komende
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jaren met allerlei mooie uitdagingen te
kampen krijgen. We merken ook heel
goed dat de samenleving in zijn
algemeenheid en de arbeidsmarkt in het
bijzonder steeds andere vragen aan ons
stelt.
We denken dat het goed is als we juist op
dit moment eens uitgebreid met elkaar
stilstaan bij wat er aan ons gevraagd
wordt en hoe wij denken dat we onze
leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden
op de maatschappij.
Mocht u daarover een idee hebben,
schroom dan niet om ons dat te laten
weten. En uiteraard nemen we ook de
Medezeggenschapsraad mee in onze
oriëntatie.

4. IOP OPP.

In het Individueel Ontwikkelingsplan
wordt opgeschreven met welke
doelstellingen we aan het werk gaan bij
iedere individuele leerling. En dat doe je
natuurlijk niet zonder daar eerst samen
met de leerling en de ouders over te
praten.
Doelstellingen kunnen vooral liggen op
het gebied van rekenen, lezen en taal
maar het accent kan ook liggen op de
ontwikkeling van bepaalde competenties
en vaardigheden. Dat hangt af van de
mogelijkheden van de leerling, de wensen
van de leerling en de ouders en het
uitstroomperspectief. Een leerling die
door wil en kan leren op een MBO-school
zal meer aan algemene vaardigheden
moeten blijven werken dan een leerling
die graag een baan wil gaan zoeken en
dus vooral moet leren om een goede en
betrouwbare werknemer te zijn.

Het is erg belangrijk dat alle ouders naar
de oudercontactgesprekken komen om
het met de mentor te hebben over het
Individueel Ontwikkelingsplan. We vragen
alle ouders ook uiteindelijk het
Individueel Ontwikkelingsplan van het
eigen kind mede te ondertekenen. In de
loop van het schooljaar zullen we tijdens
de oudergesprekken met u evalueren hoe
de ontwikkeling is geweest. Uiteraard
kunt u ook altijd tussentijds bij de mentor
terecht voor een bespreking van de
voortgang.
Het Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Sinds een aantal jaar stellen wij voor alle
nieuwe leerlingen die bij ons instromen,
ook een ontwikkelingsperspectief vast. In
een ontwikkelingsperspectief wordt
aangegeven wat de belemmerende en
stimulerende factoren zijn die van invloed
zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden
van een leerling en wat een reëel
uitstroomperspectief is aan het einde van
de Praktijkschoolperiode. Ook geven wij
daarin aan op welk niveau/in welke
stroom, de leerling reken- en
taalonderwijs gaat volgen.
Het ontwikkelingsperspectief wordt in
eerste instantie opgesteld door de
orthopedagoog van onze school in
overleg met de mentor en is vooral
gebaseerd op alle informatie die wij
hebben ontvangen van de vorige school
en eventuele aanvullende informatie die
wij hebben gekregen van u, zoals
bijvoorbeeld onderzoeksverslagen etc.
Het eerste ontwikkelingsperspectief wordt
opgesteld in de eerste 6 weken van het
schooljaar en aan u als ouder voorgelegd
ter bespreking en/of ondertekening.
Jaarlijks wordt daarna het
Ontwikkelingsperspectief opnieuw
bekeken door u en door ons en eventueel
bijgesteld, als daar aanleiding toe is.
Hoewel een ontwikkelingsperspectief dus
niet iets definitiefs is, willen wij u toch

Praktijkschool De Zwaaikom
Oosterhout

vragen om erg goed met ons mee te
denken over het
“Ontwikkelingsperspectief”. U bent ook
hiervoor natuurlijk meer dan welkom en
van harte uitgenodigd op school, om het
gesprek met ons hierover aan te gaan.
5. Nieuwe docent groenvoorziening.
Met ingang van dit schooljaar hebben wij
een nieuwe collega in het vak
Groenvoorziening. Zijn naam is René
Welten. René geeft les aan heel veel
klassen, dus de kans is groot dat uw zoon
of dochter hem al kent. Wij wensen René
veel succes bij ons op school.
6. Afsluiting introductie voor de
eerstejaarsleerlingen.
Als je start op een nieuwe school, kost
het best wel wat tijd om nieuwe
leerkrachten en nieuwe klasgenoten te
leren kennen.
Daarnaast een lesrooster dat in het begin
veel vragen opriep en dat je nu kunt
dromen…
Dus na 8 weken van kennismaken en
wennen, is het nu tijd om deze periode
op een leuke en actieve manier af te
sluiten.
We gaan vrijdag 12 oktober met zijn allen
naar Sport en Vrijetijdscentrum Heyl.
(lekker dichtbij, kunnen we lopend naar
toe!)
Hier gaan we de dag leuk en sportief
doorbrengen.
In groepjes houden we ons onder goede
begeleiding bezig met allerlei vormen van
fitness, zoals spinning, werken met de
apparaten en muurklimmen.
Omhoog gaan zal nog best gemakkelijk
zijn, maar dan moet je ook nog naar
beneden…….
Dat wordt dus peentjes zweten!
Het wordt een lekker actieve dag.
De leerlingen maken op deze manier
kennis met verschillende
vrijetijdsactiviteiten en ze kunnen elkaar
deze dag op een andere manier leren
kennen.

7. Excursie dienstverlening.
De leerlingen uit de klas 3A zijn vrijdag
28 september voor het vak
dienstverlening naar het Amphia
ziekenhuis in Oosterhout geweest. Ze
werden ontvangen met een heerlijk kopje
chocolade melk. Eerst werd er iets verteld
over het werken in het ziekenhuis en was
er ruimte om vragen te stellen. Hierna
was er een rondleiding bij de afdelingen
housekeeping, hotel, facilitair en
logistiek. Tijdens de rondleiding hebben
onze leerlingen een goed beeld gekregen
van de werkzaamheden op die
afdelingen. Er werden veel vragen gesteld
door de leerlingen en deze werden met
enthousiasme beantwoord. Aan het einde
kregen alle leerlingen nog een aandenken
mee naar huis. Een geslaagde ochtend!

5. Voetbaltoernooi.

Op dinsdag 25 september hebben we
meegedaan aan een voetbaltoernooi.
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We moesten het opnemen tegen andere
praktijkscholen uit de omgeving. Het
jongensteam zat in een erg lastige poule
met goede tegenstanders waarbij de
wedstrijden erg spannend waren. De
jongens werden uiteindelijk 3e in de
poule op maar een paar puntjes
achterstand van de nummer 1 en 2.
De meiden hadden een goede opstelling
gemaakt en een goede tactiek besproken.
Het ging zelfs zo goed dat ze alle
wedstrijden hadden gewonnen en dus
met de beker voor de 1e prijs feestend in
de bus naar huis gingen.

9. Stagiaire.
Hallo allemaal!
Ik zal mijzelf in het kort voorstellen. Ik
ben Lotte Schonewille en ben 19 jaar
oud. Ik woon in Oosterhout. Ik studeer
Pedagogiek op Fontys Hoge School in
Tilburg. Op dit moment zit ik in het 2e
studiejaar. Hiervoor heb ik het Frencken
College afgerond en ben ik een jaartje
gaan reizen. Mijn hobby’s zijn dan ook
reizen, leuke uitstapjes maken met
vrienden, fitness en creatief bezig zijn.
Het komende schooljaar zullen jullie mij
vinden in klas 3C. Hier ga ik meneer Joey
ondersteunen op maandag en dinsdag. Ik
hoop dat ik dit jaar hulp kan bieden in het
ondersteunen van de leerlingen en
daarbij zelf ook veel te leren. Verder is
plezier hebben in het vak maar ook op
school een must voor mij.
Ik heb er heel veel zin in en hoop jullie
snel allemaal te leren kennen!

Onze meiden-Kampioenen van de
Zwaaikom!!
Trotse juf Vera en meneer Bart
Lieve groetjes,
Lotte Schonewille
Wij wensen u een fijne
herfstvakantie toe en zien onze
leerlingen graag weer terug op
woensdag 24 oktober aanstaande.

Het team van De Zwaaikom
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