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1. Voorwoord   

Fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 

Het is ongelooflijk snel gegaan dit 
schooljaar. We hebben het gevoel dat de 
zomervakantie net achter de rug is, terwijl 
de kerst al weer voor de deur staat. De 
nieuwe leerlingen zijn inmiddels goed 
gewend en we zijn blij met onze nieuwe 
aanwinsten. De leerlingen zijn enthousiast 
en de klassen zijn gezellig. 

We kunnen terug kijken op een mooi jaar, 
waarin we als school goede stappen 
hebben gezet voor de leerlingen. De 
vrijdagmiddag activiteiten in de 
onderbouw van de school bijvoorbeeld zijn 
een succes. Leerlingen komen door middel 
van workshops in aanraking met 
activiteiten waarmee ze nog niet eerder 
kennis hadden gemaakt. Daarnaast zijn we 
gestart met de invoer van Presentis, een 
leerling administratiesysteem. We hopen 
hiermee de betrokkenheid van de 
leerlingen te verhogen. Ook hebben we 

een start gemaakt met het schrijven van 
een nieuw schoolplan. 

In 2020 gaan wij door met het bouwen aan 
een nieuwe schoolplan. We gaan verder 
met het invoeren van Presentis en we 
starten met een nieuwe ronde andere 
workshops voor de leerlingen in de 
onderbouw. Maar misschien wel de 
belangrijkste verandering wordt het 
schooldiploma voor praktijkonderwijs dat 
we dit schooljaar voor het eerst gaan 
uitreiken. In de komende nieuwsbrieven 
houden we jullie hiervan op de hoogte. 

Onze wens voor het nieuwe jaar is dan ook 
dat we in het belang van de leerlingen 
door mogen gaan met het verbeteren van 
ons onderwijs. 

Fijne kerstdagen en alvast een gezond en 
gelukkig 2020. 

Robert Bertens en Salo Timmermans 

 
2. Open dag 2020 

Op zaterdag 15 februari 2020 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 leerstof, de 
praktijklokalen, de leerlingenzorg, 
logopedie, maatschappelijk werk, 
klussenbus etc. 
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3. Bijeenkomsten schoolplan 

Maandag 25 november is er een 
bijeenkomst geweest voor ouders die mee 
wilden denken over het nieuwe schoolplan 
van De Zwaaikom.  
Onder het genot van een hapje en een 
drankje hebben de ouders in 3 groepen 
gesproken over de toekomstige 
ontwikkeling van de school. De inbreng van 
de ouders wordt meegenomen bij het 
schrijven van het schoolplan. 
Ook de leerlingen van de leerlingenraad 
hebben over het schoolplan mogen 
meepraten. Dit hebben zij een week 
eerder gedaan. Ook deze inbreng wordt 
meegenomen. 

Ouders en leerlingen, bedankt voor jullie 
inbreng! 

 
4. Goede verlichting op de fiets 
 

Fietsen zonder 
verlichting wordt het 
vaakst genoemd als 
iets wat mensen een 
onveilig gevoel geeft 
in het verkeer. Veel 
fietsers beseffen nog 
niet dat 
fietsverlichting 
essentieel is om goed 
gezien te worden. 

Uit onderzoek blijkt 
dat 34% van de fietsers geen of geen 
volledige fietsverlichting heeft, dat is erg 
veel! 
Desondanks geeft 95% van de fietsers aan 
het gevaarlijk te vinden om zonder 
verlichting in het donker te fietsen. Het is 
dan ook belangrijk je verlichting aan te 
zetten in het donker of bij slecht zicht. Niet 
alleen zie je zelf dan beter wat er voor je 
op de weg gebeurt, je valt ook veel beter 
op voor andere weggebruikers. 

Het valt ons op dat er veel leerlingen op de 
fiets naar school toekomen en geen juiste, 
duidelijke verlichting op hun fiets hebben. 
Onze vraag aan u is dan ook: ‘Wilt u de 
fiets van uw zoon of dochter nog eens 
controleren op goede verlichting?’ 

Bij de Action zijn voor een paar euro prima 
lampjes te koop waardoor uw zoon/ 
dochter goed opvalt in het verkeer. 
Naast nare ongelukken zijn er ook boetes 
als de verlichting niet op orde is. 

Fietsverlichting: wat zijn de regels? 

- Je moet verlichting hebben in het donker 
en bij slecht zicht zoals mist. 
- Het gebruik van losse lampjes is 
toegestaan. 
- Je kunt een boete krijgen als je 
fietsverlichting niet in orde is. 

Mocht u meer willen lezen: 

https://defietser.nl/nieuws/val-op-in-het-
donker 

 
5. Workshop ‘Ja, wacht even….’    over 
telefoongebruik 

 
Op woensdag 4 december hebben de 
groepen 1 t/m 3 meegedaan aan een 
speciaal dagprogramma over 
telefoongebruik met de titel: ‘Ja, wacht 
even…’.  
De dag, lesuur 3 t/m 6, bestond uit een 
interactieve voorstelling, waarin een 
acteur vertelde over de moeite die hij 
heeft om afstand te nemen van zijn 
telefoon. Tijdens de voorstelling werden de 
leerlingen (en de leerkrachten) 
geconfronteerd met hun eigen 

https://defietser.nl/nieuws/val-op-in-het-donker
https://defietser.nl/nieuws/val-op-in-het-donker
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telefoongedrag en dat was enorm 
herkenbaar en best wel schokkend! 
Na de voorstelling, die 45 minuten duurde, 
volgden de klassen 3 afzonderlijke 
verschillende workshops waarin samen 
gepraat werd over eigen telefoongebruik, 
social media, pesten etc. Ook de 
leerkrachten waren eerlijk in hun gebruik 
en gedrag. Leerling en docent gingen 
samen aan de slag met de verschillende 
thema’s: Hoe ga je om met ‘pikante’ 
verzoekjes?’, ‘Hoe zorg je dat leraar en 
leerling elkaar beter gaan begrijpen?’, ‘Wat 
vind jij nu echt fijne en goede regels op 
school?’ 
Aan het einde van de workshops heeft 
iedere klas een eigen ‘telefoonreglement’ 
opgemaakt. Deze reglementen gaan 
worden gebruikt om tot nieuwe en 
duidelijke afspraken te komen op school 
als het gaat om het gebruiken van de 
telefoon. 
 
Een trailer van de voorstelling en het 
programma vindt u op: 
https://jawachteven.nl/. 

 
6. Heftruck 
 
14 november jongstleden konden we de 
vlag in de vlaggenstok hijsen. 
We zijn afgelopen maanden met de eerste 
groep van 3 leerlingen gestart voor het 
heftruck-certificaat. Dat betekent dat deze 
leerlingen iedere donderdag op school 
opgehaald werden om naar Den Bosch te 
gaan voor hun training.  
Van deze 3 leerlingen die aan de cursus 

hebben meegedaan, hebben 2 leerlingen 
uit 5a het examen (theorie en praktijk) met 
goed resultaat afgelegd. De andere leerling 
is voor de theorie alvast geslaagd.) 

Momenteel is de tweede groep gestart. 
Hopelijk zijn ze net zo succesvol! 

 
 7. Afdeling Tuin Tip van 
de vakman. 
 
Snoei geeft bloei, nu 
snoeien is straks 
genieten. 

De laatste maand van 
het jaar kan een goede 
snoeimaand zijn voor uw tuinheesters. De 
meeste heesters zijn nu in winterrust en 
hebben hun bladeren verloren. Hierdoor is 
de plant qua takvorming goed te volgen.  
De boeren hortensia, in het Latijn 
Hydrangea Macrophylla, is zo’n te snoeien 
heester. 

8. Afkortzaagmachine 

Binnen de afdeling houtbewerking staat 
sinds kort een nieuwe afkortzaagmachine. 
Velen van jullie zal het nog niet zijn 
opgevallen omdat deze machine achter 
een muur in het lokaal is geplaatst en er 
pas vanaf leerjaar 3 mee 
wordt gewerkt. De 
afkortzaagmachine wordt 
in hoofdzaak gebruikt om 
stukken hout door te 
zagen op een bepaalde 
lengte. Met deze nieuwe 
machine kunnen we nu 
ook heel makkelijk een 
hoek instellen en zagen, 
zoals je bijvoorbeeld bij 
een fotolijst vaak ziet. Een 
prachtige aanwinst is ook 
de laserlijn die 
geprojecteerd wordt op 
het werkstuk zodat je 
precies kan zien waar je 

https://jawachteven.nl/
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begint met zagen. Als je in de toekomst 
een keuze maakt voor het schoolcertificaat 
machinale houtbewerking ga je veel met 
deze machine werken. 

9. Presentis vervangt Magister 

 
Al jaren gebruiken wij op De Zwaaikom het 
leerling administratie systeem Magister. 
Vanaf dit schooljaar zullen wij de overstap 
maken naar Presentis. Presentis is een 
programma ontwikkeld speciaal voor 
praktijkscholen. Alles dat wordt besproken 
en afgesproken komt in Presentis te staan. 
De doelen, de cijfers, de stages, een 
portfolio, certificaten zelfs het IOP en OPP 
is terug te vinden via het programma 
Presentis. 
 
Zo’n ingrijpende wissel kent helaas wel 
gevolgen. Zo is tijdens het eerste 
voortgangsgesprek nog geen volledig IOP 
getoond. Het belangrijkste is zoveel 
mogelijk meegenomen maar u zult merken 
dat er het komende jaar elk oudergesprek 
weer wat nieuws te zien is in het IOP. In de 
komende jaren zal er voor de ouders en de 
leerlingen ook een mogelijkheid komen om 
in te loggen in Presentis, zodat de 
voortgang van de leerlingen nog beter te 
volgen is. 
 
10. Speeltuin 
 
Sinds kort is er een splinternieuwe 
speeltuin vlakbij De Zwaaikom. Er stonden 
voorheen ook al wat speeltoestellen, maar 
deze zijn weggehaald. Op een stukje grond 
net een paar meter verderop zijn er 
nieuwe speeltoestellen geplaatst. 

Praktijkschool De Zwaaikom zorgt ervoor 
dat dit stukje grond netjes blijft en de 
kinderen uit de buurt hier fijn kunnen 
spelen. Deze speeltuin is bedoeld voor de 
kinderen uit de buurt en niet voor de 
jongeren van De Zwaaikom of andere VO-
scholen. Buurtbewoners geven vaak aan 
dat dit overlast veroorzaakt en dat hun 
eigen kinderen geen gebruik meer willen 
maken van de speeltuin als er jongeren 
zijn. In Oosterhout zijn er andere plekken 
die speciaal bedoeld zijn om te “chillen”, 
bijvoorbeeld trapveldjes of Jongeren 
Ontmoetings Plekken (JOP’s). 
 

11. Nieuws uit de leerlingenraad. 

De Zwaaikom heeft een leerlingenraad. 
Deze leerlingenraad bestaat uit een 
leerling uit elke groep. Deze raad komt 
enkele keren per jaar bij elkaar om te 
praten over diverse onderwerpen die met 
school te maken hebben. Sinds het begin 
van het schooljaar is de leerlingenraad 2 
keer bijeengekomen. 

Besproken zijn o.a. de volgende 
onderwerpen: 

- telefoongebruik in de klas, leerlingen 
geven aan behoefte te hebben aan 
duidelijke regels en afspraken hierover. 
- de ‘anti-pestbox’, deze werkt niet zoals 
we zouden willen. De leerlingen hebben 
een voorstel gedaan om dit te verbeteren. 
-Het surveilleren in de aula door leerlingen 
is gestopt, maar we zouden dit graag weer 
terug zien. De leerlingenraad gaat kijken 
wat er nodig is om dit weer in gang te 
zetten. 
- De pauze-invulling en dan met name de 
buitenplaats, mag wat meer afleiding 
hebben. Veel leerlingen hebben behoefte 
aan beweging. Er wordt nagedacht over 
een goede invulling. 

De volgende bijeenkomst staat gepland op 
vrijdag 21 februari 2020. 
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