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1.Einde schooljaar 2015 2016
Beste ouders/verzorgers,
Op het moment van schrijven van dit
voorwoord zit ik nog in de zoete roes, die
er ieder jaar weer is na de diplomauitreiking die we gisterenavond hebben
beleefd.
Het is het mooiste moment van het
schooljaar!
Samen met mijn collega’s ben ik blij en
trots dat wij al die diploma’s en
certificaten mogen uitreiken. Je denkt
terug aan al die momenten dat het
moeilijk was onderweg, aan alle
hindernissen maar ook aan alle mooie
succesvolle momenten die er vaak
hebben plaatsgevonden in de jaren die
voorbij gingen op De Zwaaikom op weg
naar deze avond.
En dan is het gelukt. Je schudt elkaar de
hand, kijkt elkaar in de ogen, klopt op de
schouder en je ziet het wederzijds
respect. Je ziet ook het geloof in een
mooie toekomst. Zoveel positieve energie

op één avond bij elkaar in de aula van De
Zwaaikom.
Dat weet je, het is in één woord
GEWELDIG.
En uiteraard is er meer te noemen over
het afgelopen schooljaar om tevreden op
terug te kunnen kijken. Ik zal er niet te
veel over uitweiden maar we zijn erg blij
met de investeringen die zijn gedaan in
ons gebouw door Delta-onderwijs. De
school ziet er fantastisch uit en er gaat in
de zomervakantie nog volop werk verricht
worden. De binnentuin wordt een hip
schoolplein waar we na de zomervakantie
gaan pauzeren en het meubilair in de
theorielokalen wordt vervangen. En ook
op onderwijskundig gebied hebben we
weer mooie stappen gezet. Het aantal
entree-opleidingen is verder uitgebreid en
een heftruck-cursus is nieuw in het
programma voor leerlingen die dat nodig
hebben voor hun toekomst.
De Zwaaikom werkt aan de toekomst en
hoewel ik blij ben dat we aan de vakantie
kunnen gaan beginnen kijk ik ook alvast
weer vol goede zin uit naar het schooljaar
dat weer komen gaat.
Namens alle collega’s wil ik iedereen
bedanken voor de samenwerking en de
betrokkenheid het afgelopen jaar en wens
ik iedereen een zomer vol zon toe.
Salo Timmermans
2. Examens 2016
In de week van 27 t/m 30 juni 2016 zijn
de examens afgenomen bij de 5e jaars
leerlingen en veel leerlingen uit groep 4
die het afgelopen schooljaar een
praktijkcursus hebben gevolgd. Het was
een zeer inspannende week en er zijn
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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.
Alle leerlingen zijn hiervoor geslaagd.
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 74 afgenomen praktijkexamens
zijn er 70 positief afgesloten. Dat is een
score van 95% !!
Op donderdagavond 14 juli werden op
feestelijke wijze, na de enthousiaste
woorden van de directeur van De
Zwaaikom dhr. S. Timmermans en de
algemeen directeur van Delta-onderwijs,
dhr. L. Oomen, de certificaten en
diploma’s uitgereikt.
Hieraan voorafgaand werd er met een
glas verkoelende champagne getoast op
de goede afloop en op een hopelijk
succesvolle toekomst.
Onze ‘schoolfotograaf’ zette de
geslaagden op de foto en daarna kregen
ze een bloemetje. 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.

Theorie Pro-Certificaat:
Donny Brakkee, Jason Broerse, Virab
Galstjan, Ali Kinik, Jason Koenen,
Giovanni de Laat, Niels van der Locht,
Wesley Mensen, Davy Norbart, Wesley
Sterz, Cheyenne Vissers, Patrycja
Wolska.
Tuin:
Danny de Jongh, Menno Kennes, Quinten
Keulaerts, Demy van der Westen, Guus
van der Woel (Pro-Certificaat), Donny
Brakkee (Diploma Entree-opleiding
niveau 1)
Machinale Houtbewerking:
Sam van Gils, Giovanni Jansen, Chantal
Kuijsten, Jordy Scheerhoorn, Dylan
Stoop, Dogukan Yilmaz, Jason Broerse
(Pro-Certificaat)
Jason Koenen, Davy Norbart (BrancheCertificaat.)
Lassen:
Thomas van Breemen, Mohamed Abd.
Ahmed, Mike van Helvert,
Caleb Lwanga, Luca van Mourik, Yoran
Prins, Stijn Stoop (Diploma niveau 1)
Mitchell Tak, Niels van der Locht, Wesley
Mensen (Diploma niveau 2)
Detailhandel:
Esra Altintac, Gwenn Stoof, Jessica de
Sutter, Claudia de Sutter,
Birgay Yariz (Branche-Certificaat.)
Valiani Bonora (Pro-Certificaat.)
Magazijn:
Stef van Gils, Joey de Laat (BrancheCertificaat.)
Consumptieve Technieken:
SVH Branche-Diploma Anders dan niveau
1:
Victoria Boradzova, Thomas Jöhnk,
Rosanna van Meggelen,
Jordy Peemen, Kimberly Rovers
SVH Branche Diploma Horeca-assistent
niv 1:
Sannah Eestermans, Nico Visser
Entree-opleiding Diploma niveau 1:
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Willemijn Flipsen, Emma de Haas, Willy
Kela Luanika,
Dennis Thonen, Marlies Pals
Praktijkrichting Fastfood:
Louise Jongejan
Pro-Certificaat Keukenmedewerker 1:
Paddy van Wanrooij
Praktijkrichting Lesassistent 1:
Jeroen van den Bosch
SVS-schoonmaak:
Pro-Certificaat SVS Traditioneel:
Burçin Aday
Branche-Certificaat SVS Traditioneel:
Cheyenne Vissers
Branche-Certificaat SVS Traditioneel en
Microvezel:
Isis van Oosterhout, Hanane Kada,
Cassidy Leevenson
Patrycja Wolska

Zorg:
Entree-opleiding Dienstverlening en Zorg
niveau 1:
Cassidy Leevenson
Heftruckopleiding:
Stef van Gils, Joey de Laat, Quinten
Keulaerts, Demy van der Westen,
Jason Koenen, Ali Kinik, Wesley Sterz,
Niels van der Locht, Davy Norbart
Het team van De Zwaaikom feliciteert alle
geslaagde kandidaten en wenst hen veel
succes voor de toekomst.
3. Het hoofd koel houden
“Vooral je hoofd koel houden”!
Dat is de aanwijzing die we steeds geven
als er examen gedaan wordt op onze
Zwaaikom!
Dat dit vooral ook voor het examen
“Groenvoorziening” van toepassing is,
moge duidelijk zijn. Letterlijk en
figuurlijk.

Koel ….en vooral ook kletsnat! Zo waren
vaak die koppies.
Desalniettemin hebben we met de
cursisten –weer of geen weer- ontzettend
hard geoefend op de examenonderdelen
“Groen”.
Het verschil tussen schoffelen en wieden
werd gaandeweg steeds duidelijker en
dat omleggen niet datgene is, waar ze
eerst aan dachten, maar meer vertaald
kon worden als “spitten” ….oké, ook dat
was duidelijk.
Gazon maaien, graskanten steken en met
name ook het knippen van hagen was
een kwestie van oefenen, oefenen en nog
maar eens oefenen.
Op 28 juni kwamen de leerlingen naar
school om de geleerde vaardigheden te
tonen aan de examinator.
Tijdens de praktische vaardigheden
werden ook theorievragen gesteld en
tja…hoewel deze vaak door de meneer
waren gesteld, was het nu voor het
“echie”.
Noem eens vijf soorten heggen, die we
kunnen knippen en welke soorten
maaimachines zijn er?
Oké….het hoofd koel houden!
En jawel, hoor…Het meeste kwam er wel
uit bij onze leerlingen.
Elke leerling kreeg twee onderdelen te
verwerken, waarna er nog een
mogelijkheid was, om de andere
onderdelen uit te voeren.
Nadat onze groenknoesten wat waren
bekomen van de inspanningen, mochten
ze genieten van een bakske, terwijl de
examinator en ondergetekende zich
gingen buigen over de cijfers.
Hier en daar een discussietje, plusje,
minnetje…en jawel.
De einduitslag…….Guus, Demy, Quinten,
Danny en Menno konden de aanval
openen op het gebak wat ‘Onze keuken”
had geregeld.
Iedereen geslaagd…proficiat dus!!!!
Ach, je weet het…: “Het hoofd koel
houden!!!”
Hans Stadhouders, docent Groen
4. Cursus schoonmaak in de
groothuishouding.
Maandag 4 juli hebben 6 meisjes uit klas
4 en 5 examen gedaan in het vak
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“schoonmaak in de groothuishouding
(SVS)”.
Cheyenne deed examen “traditioneel”.
Hierbij wordt gewerkt met werkdoeken
die in emmers met reinigingsmiddelen
uitgespoeld worden. Zij is hiervoor
geslaagd!
Cassidy, Hanane, Isis en Patrijcja hadden
in februari dit certificaat al gehaald
gingen nu op voor het certificaat “werken
met microvezelmaterialen”. Bij dit
materiaal wordt alleen gewerkt met
klamvochtige microvezel doeken en water
(zonder reinigingsmiddelen). Ook zij zijn
alle vier geslaagd!
Burcin heeft een schoolexamen
“traditioneel”gedaan en ook zij is
hiervoor geslaagd!
Van harte gefeliciteerd meiden!!

6. Eindejaarsactiviteiten
Uitstapjes eerstejaars
Dinsdag 12 juli stond om 9.15 uur de bus
klaar om onze eerstejaars leerlingen naar
Eindhoven te brengen. Daar hebben ze
een hele dag kunnen genieten van de
verschillende attracties in zwembad De
Tongelreep: o.a. het golfslagbad, de
suisbuis en de turbotol. Iedereen stapte
om half vier vermoeid, maar voldaan in
de bus. Om 16.30 uur kwam de bus bij
de Zwaaikom aan en daar stond voor
iedereen een barbecue te wachten. Er
was volop vlees en ook lekkere sausjes
en frisse salades. Om 18.15 werd deze
dag afgesloten.

5. Reanimatieonderwijs
Reanimatieonderwijs op onze school:
Jong geleerd is oud gedaan!
Onze school is vanaf volgend schooljaar
een “hartveilige school” . Wij gaan
meedoen aan het project
“reanimatieonderwijs op school” van de
Hartstichting.
Dit houdt in dat leerlingen leren
reanimeren in de “6-minutenles”.
Twee van onze docenten, de gymdocent
Bart van Opstal en Juf Verschuren van
Verzorging, hebben dit jaar een cursus
gevolgd tot reanimatie-instructeur.
Volgend schooljaar gaan zij de 2e jaars
leerlingen de technieken van het
reanimeren aanleren: het toepassen van
borstcompressies, het geven van mondop-mond-beademing en het bedienen van
een AED.
Elke week worden 300 Nederlanders
buiten het ziekenhuis getroffen door een
hartstilstand. Door binnen de eerste 6
minuten de juiste hulp te bieden, wordt
de kans dat een slachtoffer dit overleeft
vergroot. Het is daarom heel belangrijk
dat zoveel mogelijk mensen – jong en
oud - kunnen reanimeren. Dit project
zorgt ervoor dat iedereen vertrouwd
raakt met reanimeren.

De volgende dag stond een bezoekje aan
de Efteling op het programma. We reden
om 9.15 uur met auto’s naar het
pretpark. Daar aangekomen hebben we
eerst een plaatsje gezocht waar iedereen
zijn tas veilig (onder toezicht van een of
meer docenten) kon achterlaten. Van
daaruit kon iedereen het park ingaan en
de attracties bezoeken. De Baron was
duidelijk favoriet. Na de middag begon
het flink te regenen, maar dat mocht de
pret niet drukken. Om 16.15 moest
iedereen zich weer melden op de
verzamelplaats en daarna gingen we
weer met auto’s terug naar de Zwaaikom.
Het waren twee FANTATISCHE dagen.
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Uitstapje tweedejaars

Uitstapje vierdejaars

Op dinsdag 12 juli gingen alle
tweedejaars leerlingen naar de Skidôme
in Rucphen. Wat een gewaarwording:
midden in de zomer in de sneeuw en op
het ijs, het was in de hallen wel -5˚C! De
leerlingen konden kiezen uit een les
snowboarden of skiën. Dus: eerst maar
eens materiaal verzamelen. Speciale
schoenen, ski’s of snowboard, helm op,
handschoenen aan. Daarna de sneeuw in
en bij het begin beginnen. De
basistechnieken onder de knie krijgen en
dan steeds hoger de heuvel op. Aan het
eind van de les konden vrijwel alle
leerlingen zonder vallen de heuvel af
glijden! Na de les was er nog even vrije
tijd voor sneeuwpret met sleetjes en
banden. Na de broodnodige pauze
(opwarmen!) was het tijd voor het
schaatsen. Verrassend hoe goed
sommige leerlingen op de schaatsen uit
de voeten konden. Voor leerlingen die het
wat moeilijker vonden stonden er ook
stoelen klaar om vallen te voorkomen. Er
kon ook ijshockey gespeeld worden. De
leerlingen waren na al deze activiteiten
wel moe, maar het was weer een
geslaagde winterdag in de zomer, waarop
we gelukkig geen gipsvluchten naar huis
nodig hebben gehad.

Dinsdag 5 juli zijn wij met alle 4e jaars
leerlingen een dag naar onze hoofdstad
Amsterdam geweest.
In 2 verschillende groepen zijn we met
trein vanuit Breda vertrokken. De ene
groep ging eerste naar de Arena. Daar
hebben we een rondleiding gekregen.
Vanaf de allerhoogste stoel, tot aan de
kleedkamers en de garage waarin de
verschillende auto’s van de spelers
stonden, we mochten alles van dichtbij
bekijken. Hiermee hebben we enkele Ajax
fans erg blij gemaakt.
De andere groep is rechtstreeks naar
Amsterdam centraal gegaan, om
vervolgens door alle drukte van het
Damrak naar The Dungeons te gaan.
Daar zijn we door verschillende meisjes
behoorlijk blauw geknepen, om over het
gegil nog maar niet te spreken! O wat
spannend, maar o zo leuk ! Deze groep
kon vervolgens kiezen uit Madame
Tussauds, waar je met je held op de foto
kon gaan, of Body Worlds. Erg
interessant om te zien hoe het menselijk
lichaam er uit ziet.
Vanuit de Arena ging de groep door naar
Amsterdam om daar ook de spanning van
the Dungeons te ervaren. Gelukkig is er
niemand in de ‘kerker’ achtergebleven en
stonden we veilig en wel met zijn allen na
een uurtje weer buiten.
Daarna mocht iedereen op eigen houtje
Amsterdam verkennen. Even lekker
shoppen of nieuwsgierig even een kijkje
nemen bij de Amsterdamse wallen. Want
ja…. als je dan toch in het beroemde
Amsterdam bent, mag je dat niet missen.
Daarna was het alweer tijd om samen bij
Mac Donalds wat te eten en terug te gaan
naar de trein!

Kamp derdejaars
Het was weer erg leuk op het
survivalkamp van de derdejaars
leerlingen.

Een bijzonder geslaagde dag voor ons
allen en een hele ervaring voor de
meeste onder ons. Voor sommige voor
herhaling vatbaar, echter een aantal
anderen verkiezen toch liever het iets
rustigere Oosterhout.
Wij vonden het in ieder geval erg leuk !
Bart, Maurits, Iris, Ciska en alle 4e jaars
leerlingen
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Met de vijfdejaars naar
Bobbejaanland.

weer wachten wachten wachten dan
gaan we lopen naar het veld. Met de
tegenstanders gaan we handjes geven en
wensen we elkaar en fijne
voetbalwedstrijd en dan begint het.
Na het einde van het wedstrijd geven we
weer handjes geven gaan we naar de
kleedkamers en we praten over wat goed
ging en niet goed ging en daarna gaan
we douchen (fris). En dan gaan ik en
Dimitri weer terug naar huis. Wij zetten
hen af en dan gaan ik en mijn pa naar
huis. We zijn rond half 12 thuis, lekker
slapen en dan moet ik morgen weer naar
school.
Michael Abraham

7. Voetballen bij Jong Oranje
Woensdag 9 maart had ik een voetbal
wedstrijd met Jong Oranje samen met
Dimitri. We moesten half dagje naar
school, om 12 uur gingen we al naar huis
om effe uit te rusten en spullen in te
pakken en nog effe eten. Om 1 uur ging
ik met mijn pa naar Dimitri’s huis om
hem op te halen samen met zijn vader
want als we niet om 1 uur weggingen
hadden we het niet gered, want het was
95 minuten rijden. Even later zaten we in
de auto te eten. Daarna kwamen aan in
Alkmaar en moesten we naar de coach
om te melden dat wij daar zijn, dus ik en
Dimitri wachten tot er iedereen was.
Daarna gaan we omkleden om te trainen.
 We beginnen met de warming up
 Daarna moeten we ff strekken na
de warming up
 Daarna gaan we met ze alle een
rondo doen
 Dan begint het trainen: hard
werken en veel lopen
 Dan gaan we naar binnen
Daar krijgen we wedstrijd bespreking wat
je moet doen als je op een plek staat
(wat er van jou verwacht wordt dat je
doet)
Gaan we omkleden daarna wachten we
allemaal op elkaar, gaan we naar buiten
effe snel loop oefening voor mensen die
in de basis staan en die niet in de basis
staan die gaan ff balletje trappen met
andere wisselspelers.
En als de basis spelers klaar zijn met de
korte warming up gaan we met z’n allen
naar binnen en goed drinken. Daarna

Wij wensen alle leerlingen en hun
ouders/verzorgers een heel fijne vakantie
en wij verwachten onze leerlingen weer:
dinsdag 6 september 2016 om 8.30 uur.
Team van de Zwaaikom
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