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1. Een fijne vakantie toegewenst
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
leerjaar waarin er veel geleerd is en
daarnaast ook een mooie persoonlijke
ontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Wij zijn in ieder geval erg blij met de
positieve uitstroom van onze
schoolverlaters richting werk of
vervolgopleiding. We zijn blij dat de
leerlingen wat dat betreft tot mooie
resultaten komen en we zijn blij om
daarbij steeds weer met u als ouders te
kunnen afstemmen of we de goede
dingen aan het doen zijn. Niemand kan
het alleen en dat geldt voor onze
leerlingen dus net zo sterk als voor ieder
ander. Juist als we goed samenwerken,
komen we het verst.
Over de aanstaande zomervakantie
heengekeken is dat dan ook vooral
waarvoor ik u nu al graag wil uitnodigen.
Schroom niet om contact met ons op te

nemen als er iets speelt. Ook niet als het
op school nog wel goed gaat, maar thuis
misschien soms lastig is.
Maar nu eerst een heerlijke vakantie
toegewenst!
We zien elkaar (in ieder geval de
leerlingen) weer op woensdag 22
augustus.
2. Examens 2018
In de week van 11 t/m 14 juni 2018 zijn
de examens afgenomen bij de
4e en 5e jaars leerlingen die het afgelopen
schooljaar een praktijkcursus hebben
gevolgd. Het was een zeer inspannende
week en er zijn 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 77 afgenomen praktijkexamens
zijn er 69 positief afgesloten. Dat is een
score van 90% !!
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Op donderdagavond 28 juni 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 wat weer
fantastisch verzorgd was door de
docenten en leerlingen van de keuken
met assistentie van een aantal
leerkrachten.

Detailhandel:
PrO / Branche-Certificaat: Michael,
Alison, Tigo, Claudia, Dimitri, Vidursa,
Silvana, Tamara, Jordy, Jeanine
Magazijn:
PrO / Branche-Certificaat: Jarno, Martijn,
Rick, Mikey, Menno
Consumptieve Technieken:
PrO / Branche-Certificaat: Myra, Shanya,
April, Jasmijn, Esmeralda, Indie, Ahmet,
Nienke, Jarno, Tessa, Esmee, Mendez,
Justin, Victoria, Emily, Jop
SVS-schoonmaak:
PrO / Branche-Certificaat: Alison,
Kimberly, Dominique
Diploma Entree-opleiding niveau 1:
Sam, Rumeysa, Emre, Youssef, Medina
Heftruckopleiding:
Dyon, Alan, Rick, Youssef
VCA:
Dylan, Anthony, Kevin, Menno
Het team van De Zwaaikom feliciteert alle
geslaagde kandidaten en wenst hen veel
succes voor de toekomst.

De geslaagden zijn:
Theorie PrO-Certificaat:
Burçin, Alan, Shania, Abdifatah,
Mohamed
Tuin:
PrO-Certificaat: Suran, Kevin, Dyon, Sam
Machinale Houtbewerking:
PrO / Branche-Certificaat: Tim, Giovanni,
Wesley, Mitchell, Dylan,
Rivaldo, Dylan
Speciale oorkonde: Chantal
Textiele werkvormen:
Cathy

3. Basis VCA examens
In steeds meer branches wordt VCA
gevraagd. Een VCA-certificaat wordt vaak
gevraagd wanneer werkzaamheden
worden uitgevoerd in een omgeving met
veel risico. Het gaat vaak om werken op
hoogte, industriële reiniging,
graafwerkzaamheden, werken met
machines, transport, alle werkzaamheden
op bouwplaatsen en inspecties.
In de afgelopen periode zijn 4 leerlingen
uit de 5e klas geslaagd voor het Basis
VCA examen. Het diploma is 10 jaar
geldig!
De geslaagden voor dit jaar zijn Menno,
Anthony, Kevin en Dylan.
Proficiat!! Keurig gedaan!!!

Lassen:
Lassen niveau 1: Roel, Mitchell, Teun,
Fahad, Anthony, Geordy
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4. Eindejaarsactiviteiten
Uitstapjes eerstejaars
Dinsdag 26 juni stond om 10.15 uur de
bus klaar om onze eerstejaars leerlingen
naar Gorinchem te brengen. Daar hebben
ze een hele dag kunnen genieten van de
verschillende attracties in zwembad
Caribabad, o.a. glijbanen en
bubbelbaden. Iedereen stapte om drie
uur vermoeid, maar voldaan in de bus.
Om kwart voor vier kwam de bus bij De
Zwaaikom aan en daar stond voor
iedereen een barbecue te wachten. Er
was volop vlees en ook lekkere frietjes.
Om 17.00 uur werd deze dag afgesloten.
Het was een FANTASTISCHE dag!!!
Uitstapje tweedejaars
Op dinsdag 26 juni 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 hebben eerst geschaatst.

Ze konden daarna 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. De leerlingen waren na al deze
activiteiten wel moe, maar het was weer
een geslaagde winterdag in de zomer,
waar gelukkig alle armen en benen heel
zijn gebleven.
5. IKEA, sponsor van onze school
IKEA is uiteraard wereldwijd bekend en
heeft in Oosterhout een heel groot
distributiecentrum.
Vanuit een gevoel van maatschappelijke
betrokkenheid sponsort IKEA nu al voor
het derde jaar op rij onze school.
IKEA wil namelijk iets betekenen voor
bepaalde doelgroepen of projecten in de
vestigingsgemeente en heeft in De
Zwaaikom daarin een partner gevonden.
Omdat IKEA ook duurzaamheid hoog in
het vaandel heeft staan hebben we
samen gezocht naar projecten die ook op
dat gebied een bijdrage leveren aan de
bedrijfsvoering.
Concreet hebben we door de sponsoring
van IKEA in de afgelopen jaren al
meerdere lokalen van een nieuw
systeemplafond kunnen voorzien met
daarin geïntegreerd led-verlichting.
De plafonds zien er superstrak uit en het
stroomverbruik neemt door de ledverlichting duidelijk af.
Daarnaast hebben wij ook al voor de
derde keer voor een mooi bedrag aan
meubels uit mogen kiezen, waarmee onze
leerlingen aan de slag kunnen tijdens de
lessen Wonen Vrije Tijd (WVT) in de
onderbouw.
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Want het in elkaar leren zetten van
meubeltjes, het gebruik van
gereedschappen en het leren omgaan
met gebruiksaanwijzingen etc. is heel erg
leerzaam en echt PRAKTIJKONDERWIJS.
Want wie is er uiteindelijk niet groot mee
geworden.
We zijn IKEA uiteraard heel dankbaar
voor hun structurele bijdrage en hopen
ook de komende jaren op hen te mogen
rekenen.
We vinden het meer dan gepast om nu na
drie jaar daar eens ruchtbaarheid aan te
geven, want het is toch wel heel
bijzonder.
IKEA heeft om deze berichtgeving zelf
niet gevraagd. We hopen dat ze het toch
kunnen waarderen.
6. Baby pakketjes
Onze door de leerlingen van de
textielcursus gemaakte babypakketjes
worden sinds 21 mei ook verkocht in de
kloosterwinkel De Blauwe Camer.
Kloosterdreef 5 Oosterhout
Openingstijden: Woensdag tot en met
zondag van 11.00 uur tot 17.30 uur.
Maandag en dinsdag gesloten.
De pakketjes worden door de leerlingen
gemaakt en ingepakt. Er zijn meerdere
combinaties mogelijk. Op de foto staan
enkele voorbeelden.

7. Wim Mulders gaat met pensioen
Wim Mulders is voor veel leerlingen bij
ons op school een heel bekend persoon.
Hij is namelijk al jarenlang docent en
mentor van een eerste klas op De
Zwaaikom. Wim heeft zich ook al die tijd
op voortreffelijke wijze ingezet voor de
school als onderbouwcoördinator.
Wim heeft een prachtige loopbaan
opgebouwd zowel binnen als buiten het
onderwijs, en gaat nu genieten van zijn
welverdiend pensioen. Wij gaan zijn liefde
voor onze doelgroep en zijn grote hart
voor juist die leerlingen die het moeilijk
hebben ongetwijfeld missen. Ook
beleidsmatig was Wim sterk en zijn blik
was altijd naar buiten gericht.
Wij wensen Wim alle goeds toe en
bedanken hem van harte voor alles wat
hij voor ons en onze leerlingen heeft
gedaan en betekend.
Namens het team,
Salo Timmermans

Wij wensen alle leerlingen en hun
ouders/verzorgers een heel fijne vakantie
en wij verwachten onze leerlingen weer:
woensdag 22 augustus 2018 om
8.30 uur.
Onze nieuwe eerstejaars leerlingen
mogen een uurtje later beginnen.
Team van de Zwaaikom
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