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1. Corona-Tijd 

Schooljaar 2019-2020 werd er één om 

nooit meer te vergeten. Als team hebben 

we voor een grote uitdaging gestaan en 

hebben we er, samen met uw hulp, het 

beste van proberen te maken. De 

richtlijnen die we hebben moeten volgen 

zijn goed nageleefd, al was dat niet altijd 

gemakkelijk. Helaas konden niet alle 

praktijklessen meer doorgaan en ook de 

leuke, gezellige klassen-uitjes moesten 

worden afgezegd. Het jaarlijkse 

schoolfeest heeft ook plaats moeten 

maken, de diploma-uitreiking vond in 

aangepaste vorm plaats. Zoals het er nu 

uitziet, kunnen we komend schooljaar 

gezamenlijk starten; geen gescheiden 

klassen meer dus. Het thuiswerken 

vergde ook aardig wat van uw en onze 

flexibiliteit, internet werd creatief ingezet 

en we hebben geprobeerd de 

thuisopdrachten zo praktisch mogelijk te 

maken. Wij danken u voor uw inzet, 

geduld en hulp en we zijn trots op onze 

leerlingen, dat zij al de weken thuis zo 

goed gewerkt hebben! 

2.  Schoolplan 

Afgelopen schooljaar is het team van De 

Zwaaikom bezig geweest om een nieuw 

schoolplan op te stellen voor de komende 

4 jaar. In een schoolplan staat waar we 

als school de komende jaren aan willen 

gaan werken om onszelf te verbeteren. 

Voor dit schoolplan hebben we niet alleen 

naar de leerkrachten gekeken, maar 

hebben we ook geluisterd naar wat de 

leerlingen en de ouders belangrijk vinden. 

Namens de leerlingen hebben we een 

gesprek gehad met de leerlingenraad, 

voor de ouders hebben we op 25 

november een ouderavond 

georganiseerd. Alle input die gegeven is, 

is meegenomen tijdens het traject om het 

schoolplan op te stellen. We hebben 

genoeg ideeën ontvangen om wel 10 

schoolplannen te kunnen schrijven, 

hierdoor hebben we dus keuzes gemaakt 

in wat er uiteindelijk in het schoolplan 

terecht is gekomen. Het schoolplan is aan 

de leden van de MR van de school 

voorgelegd en zij hebben met het plan 

ingestemd. Als u interesse heeft om het 

schoolplan te lezen, dan ligt dit altijd ter 

inzage op school. 

  

3. Examens en diploma 

De leerlingen van leerjaar 4 en 5 hebben 

in de afgelopen periode examens afgelegd 

van de cursussen die zij gevolgd hebben. 

De leerlingen zijn geslaagd voor diverse 

praktijkonderwijscertificaten (groen, 

detailhandel, magazijn, horeca en 

machinale houtbewerking), diploma’s 

(Horeca KAS en BAS, lassen niveau 1 en 

2, HACCP, SVS schoonmaak en 

microvezel, detailhandel en magazijn KCH 

PEP). Verder zijn er leerlingen dit 

schooljaar geslaagd voor hun 

heftruckrijbewijs, VCA-certificaat, sociale 

hygiëne(!) en hebben we een groep 

leerlingen die op De Zwaaikom hun 

Entree-opleiding hebben behaald in 

samenwerking met Curio. 

 

Daarnaast hebben we dit schooljaar voor 

het eerst een praktijkschooldiploma 

uitgereikt aan de leerlingen die in 

schooljaar 5 de school verlaten. Dit 

schooldiploma is dit schooljaar voor het 

eerst uitgereikt aan de leerlingen. Alle 

leerlingen die vanaf nu De Zwaaikom 

gaan verlaten kunnen dit officiële diploma 

verdienen door te voldoen aan een aantal 

vooraf gestelde eisen. Deze eisen zijn wel 

op maat, zodat voor elke leerling een 

diploma haalbaar is, maar de leerling wel 
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zijn of haar best hiervoor gedaan moet 

hebben. 

 

De diploma’s en certificaten zijn dit jaar 

uitgereikt in De Bussel, omdat de 

diploma-uitreiking niet op school kon 

plaatsvinden door het Corona-virus.  

 

We feliciteren alle leerlingen die geslaagd 

zijn nogmaals met hun diploma! 

 
4. Nieuws uit de leerlingenraad.    

Dit schooljaar zijn we gestart met een 

spiksplinternieuwe en super enthousiaste  

leerlingenraad! Uit alle klassen werd een 

vertegenwoordiger(ster) gekozen en eens 

in de 8-9 weken vergaderden we op 

vrijdagochtend vanaf half 9. De 

leerlingenraad is er om mee te denken, te 

praten, te overleggen, te beslissen over 

wat er op school en in de klassen gebeurt. 

De raad luistert naar ideeën, voorstellen, 

vragen, problemen en klachten van alle 

leerlingen. In de eigen klas bespreekt de 

vertegenwoordiger/ster de onderwerpen 

die aan bod komen of zijn besproken. 

Soms brengt de directie zelf ook een 

agendapunt in, bijvoorbeeld de jaarlijkse 

enquête die wordt gehouden. 

Onderwerpen die zijn besproken:  

- de mogelijkheid van een surveillance 

door leerlingen in de aula. Er bleek toch 

te weinig animo door de leerlingen, dus 

dit is niet doorgegaan. 

- de veiligheid op school: het team heeft 

een consequentieschema opgesteld, 

waardoor `voor iedereen duidelijk is wat 

de gevolgen (kunnen) zijn bij bepaald 

gedrag. 

- het schoolfeest; we hadden grootse 

plannen, waren klaar om alles te regelen, 

maar helaas. Komend schooljaar hopen 

wij onze plannen te kunnen waarmaken. 

 

We nemen afscheid van Nick en 

Samantha, zij  zijn geslaagd en gaan aan 

een nieuwe uitdaging beginnen. 

 

Hartelijke groet, Jonathan, Elise, Shane, 

Kelvin, Timo, Jochem, Pooja, Anthony, 

Kim, Femke K, Nick, Samantha, juf Amy 

en juf Jacomijn. 

 

5. Vakantie 

Met deze laatste nieuwsbrief is ook een 

eind gekomen aan dit gekke schooljaar. 

Een schooljaar waarin we afscheid hebben 

genomen van diverse collega’s, maar 

waarin we ook nieuwe collega’s hebben 

mogen verwelkomen op school. Na de 

zomervakantie gaat Leo van der Velden 

met pensioen. Hij wordt opgevolgd door 

Marlous Baart. Zij gaat onder andere de 

consumptieve lessen van Leo van der 

Velden overnemen. We willen Leo langs 

deze weg nogmaals bedanken voor zijn 

inzet in de afgelopen jaren! Daarnaast 

hebben we natuurlijk ook te maken gehad 

met het Corona-virus. Dit heeft ervoor 

gezorgd dat we op school snel hebben 

moeten overschakelen naar onderwijs op 

afstand. We zijn trots op jullie, leerlingen 

en ouders, over de manier hoe dit door 

jullie is opgepakt. Met de vakantie in het 

vooruitzicht is er ook goed nieuws: na de 

zomervakantie is er weer meer ruimte om 

de leerlingen op school te ontvangen. 

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we 

bijna alle lessen weer door laten gaan met 

alle leerlingen. Voor een enkele les 

moeten we nog kijken naar hoe we op een 

veilige manier zo veel mogelijk leerlingen 

in een lokaal kunnen ontvangen. Zodra 

wij hier meer over weten, brengen we 

jullie zo snel mogelijk op de hoogte.  

 

Wat wel al zeker is, is dat we 

op woensdag 26 augustus om 8.30 

uur weer met de leerlingen vanaf leerjaar 

2 gaan beginnen aan het nieuwe 

schooljaar. 

  

Een hele fijne, maar vooral ook gezonde 

vakantie! 

  

Salo Timmermans en Robert Bertens 


