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1. Fijne kerstdagen en een gelukkig 

nieuwjaar 

Het is bijna kerstvakantie! Het team van 

De Zwaaikom wenst iedereen fijne 

feestdagen en een goede jaarwisseling. 

We zien al onze leerlingen graag gezond 

en wel terug op maandag 7 januari 2019.  

 

2. Open dag 2018 

 

Op zaterdag 26 januari 2019 wordt de 

jaarlijks terugkerende Open Dag van de 

Zwaaikom georganiseerd. Van 9.30 uur tot 

12.30 uur is iedereen van harte welkom!  

We ontmoeten op deze dag graag ouders,  

oud-leerlingen, leerlingen en toekomstige 

leerlingen, stagebedrijven en collega’s van 

andere (praktijk)scholen, leerkrachten van 

basisscholen en alle andere 

belangstellenden. Via een looproute maakt 

u kennis met de theoretische leerstof, de 

praktijklokalen, de leerlingenzorg, 

orthopedagogiek, logopedie, 

maatschappelijk werk, de leerlingenzorg 

etc. 

3. Pesten 

 

Pesten is verschrikkelijk! We weten dat 

maar al te goed en toch krijgen we er 

soms zo moeilijk grip op met z’n allen. 

Pesten is een hardnekkig maatschappelijk 

probleem. 

 

En natuurlijk kijk je dan ook kritisch naar 

je eigen school. Je moet er niet aan 

denken dat één van onze leerlingen tot 

een wanhoopsdaad komt zoals je die soms 

in het nieuws tegenkomt. En het is te 

makkelijk om te denken dat het bij ons 

niet zou kunnen gebeuren. Want ook op 

De Zwaaikom zitten kinderen die 

slachtoffer zijn geweest van pesterijen, 

soms jarenlang. Vaak gaat het op De 

Zwaaikom beter. Kinderen zitten meer op 

hun plek en voelen zich beter begrepen 

door andere leerlingen en door de 

leerkrachten.  

 

Echter ook bij ons op school komt pesten 

voor. Zo eerlijk moeten we wel zijn. En dat 

is erg. Heel erg. We moeten daar altijd wat 

aan proberen te doen. U mag ons daar ook 

op aanspreken. Wij kunnen niet beloven 

dat pesten uitgebannen kan worden. 

Helaas, maar daarvoor is het probleem 

overal ter wereld, te hardnekkig gebleken. 

Pesten is een probleem van alle tijden, van 

alle landen en van alle rangen en standen. 

Of je nu een basisschool bezoekt, een 

gymnasium of een school voor Speciaal 

Onderwijs, pesten komt overal voor. 

Maar je inspannen om het probleem aan te 

pakken loont wel! Op De Zwaaikom wordt 

actief gewerkt met een pestprotocol en is 

en veel ruimte voor gesprekken met 

leerlingen. Dat helpt. Ook hebben we 

lesprogramma’s die we volgen om sociaal 

gedrag te bevorderen. De methode 
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Leefstijl helpt hierbij. Ook zetten wij fors in 

door ook het volledige docententeam 

meerdere keren per week in te roosteren 

bij surveillancediensten gedurende pauzes, 

zowel op het plein als in de aula. We zien 

dan veel en kunnen direct reageren. Bij 

ons op school is er altijd een docent direct 

in de buurt. Metingen helpen ons om het 

beeld te objectiveren. Elk jaar laten wij 

kinderen een vragenlijst invullen, waarin 

wij hen vragen een oordeel te geven over 

allerlei zaken die te maken hebben met de 

sfeer op school en hoe zij zich voelen in de 

klas. De resultaten daarvan zijn gelukkig 

steeds best positief.  

 

En toch zijn wij niet tevreden. Want 

dezelfde cijfers leren ons dat ook op De 

Zwaaikom kinderen zitten, die negatief 

scoren en het niet zo naar hun zin hebben. 

We willen aan u vragen om met ons het 

gesprek aan te gaan (als u dat niet al 

heeft gedaan), mocht u ouder zijn van zo’n 

leerling. We kunnen het misschien niet 

altijd oplossen, maar elk kind heeft 

minimaal het recht op onze inspanningen 

en onze samenwerking. 

 

4. Mooie samenwerking bij 

arbeidstoeleiding 

 

Deze week kon de kookles op een ochtend 

niet doorgaan. Groep 2c had eigenlijk 

kookles. De leerlingen van deze groep zijn 

samen naar het lokaal voor 

arbeidstoeleiding gegaan. Daar werden ze 

ontvangen door leerlingen van groep 1a. 

Beide groepen zijn met elkaar aan de slag 

gegaan met allerlei activiteiten die horen 

bij arbeidstoeleiding. Beide groepen 

werkten zo hard en zo goed samen dat de 

twee leerkrachten die erbij waren de 

productie nauwelijks bij konden houden. 

Een mooi voorbeeld van wat goede 

samenwerking kan opleveren. Het was een 

drukte van belang in het lokaal, maar er 

was wel erg hard gewerkt.  

 

 
 

5. Bezoek onderwijsinspectie 

 

Maandag 19 november heeft de 

onderwijsinspectie een bezoek gebracht 

aan De Zwaaikom. Het onderzoek was 

onderdeel van een groter onderzoek, 

waarbij zowel de organisatie Delta 

Onderwijs als enkele scholen zijn 

betrokken. 

De onderwijsinspecteurs hebben een 

toelichting gehad over de school, zijn in 

verschillende lessen komen kijken en 

hebben gesprekken gevoerd met zowel 

leerlingen als leraren. De 

onderwijsinspecteurs waren onder de 

indruk van wat ze hebben gezien op 

school. Dit is tot uiting gekomen in een 

mooie beoordeling van de school. Zodra de 

beoordeling definitief is volgt hierover 

meer informatie. 

 

6. Ouderenquête 

 

Dank u wel voor het invullen van onze 

ouderenquête. Een groot aantal van u 

heeft de ouderenquête ingevuld en 

ingeleverd. Zodra de resultaten van deze 

enquête bekend zijn, worden ze  ook aan u 

bekend gemaakt. 

 

7. Schaatsen in Oosterhout 

 

Maandagmiddag 17 december, onder 

ietwat druilerige weersomstandigheden, 

zijn alle kinderen uit de derde klas 

enthousiast vertrokken richting de 

tijdelijke ijsbaan op de Grote Markt van 

Oosterhout. De verwachtingen waren hoog 

gespannen om te kunnen genieten van 

een uurtje ijspret. De feeëriek verlichte 

ijsbaan bood onderdak aan een veertigtal 

leerlingen van de Zwaaikom. Het exclusief 

recht hebbend om zonder andere 

pottenkijkers alleen hun schaatskunsten te 

mogen vertonen. 

Een enkeling had zijn eigen schaatsen bij 

zich. De rest van de club kon deze lenen 

van de ijsbaan zelf. Ietwat onwennig 

stapte menig leerling op het met sneeuw 

bedekte ijs. Diverse kreten van plezier en 

vrolijkheidsuitingen galmden continu door 

de ijsruimte. Het plezier was duidelijk 

aanwezig.  

Steeds meer leerlingen en docenten 

krioelden over of lagen op (au!) de 

ijsbaan. Het uurtje schaatsen werd goed 

ontvangen door de derdejaars. Enthousiast 

werden de lenige capriolen op de gladde 
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ondergrond ten uitvoer gebracht. Met veel 

schatergelach en plezier. Gewoon samen 

met elkaar ijspret hebben is heel wat 

waard. We kunnen dan ook terugkijken op 

een geslaagde activiteit! 
 

 
 

8. De Zwaaikom op Sociale Media 

 

De Zwaaikom is natuurlijk ook te vinden 

op de sociale media.  

 

Op facebook via  

facebook.com/praktijkschooldezwaaikom 

 

en op instagram via  

instagram.com/dezwaaikom 

 

Volg ons! 

 

9. Project PROPAAN 

 

GAAN WE NU AL STOPPEN? 

 

Vanaf de herfstvakantie zijn er iedere 

donderdag acht leerlingen uit het 

basisonderwijs op onze school te vinden in 

het handvaardigheidlokaal. Het zijn 

leerlingen die wat moeite hebben met het 

leren zoals dat op de meeste basisscholen 

gebeurt. Ze nemen deel aan het project 

PROPAAN. Deze term staat voor PROject  

Passend AANbod. De leerlingen krijgen op 

de donderdagmiddagen een lesaanbod dat 

bij hen past. Geen taal en rekenen. Geen 

aardrijkskunde of geschiedenis. Maar wel: 

meten, zagen, boren, bouwen, proeven, 

proberen, bewegen, ontwerpen, 

samenwerken en (vooral) ervaren. Ze 

ervaren, dat leren leuk kan zijn en dat op 

school ook zaken aangeleerd worden, die 

hen op weg helpen om als zelfstandige 

burger mee te draaien in de maatschappij. 

 

De leerlingen ervaren dat ze een aantal 

dingen wél goed kunnen en dat school ook 

leuk kan zijn. Niet voor niets dat ze aan 

het einde van een lesmiddag vaak zeggen: 

“Gaan we nu al stoppen?” 

Gelukkig kunnen we ook het komende 

schooljaar weer een aantal leerlingen uit 

het basisonderwijs de praktijklessen op 

onze school gaan aanbieden. 

 

  
 

10. Kerstfeest en nieuwjaarsgala 

 

Alle theorielokalen zijn in kerstsfeer en ook 

de aula is mooi versierd. In een aantal 

klassen wordt het feest op school alvast 

gevierd met hapjes die door de leerlingen 

met hulp van hun ouders worden 

verzorgd. 

 

Het Nieuwjaarsgala is gepland op dinsdag 

8 januari van 19.00 uur tot 21.30 uur. 

Onze DJ voor dit jaar is meneer Joey. Voor 

drinken en hapjes wordt gezorgd. 

De leerlingen worden in feestelijke kleding 

op school verwacht.  

 
 

 
 

Wij wensen u fijne feestdagen en een 

gelukkig en gezond 2019! 

Team De Zwaaikom 


