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Voorwoord 

1.   Weer aan de slag! 

We hebben een mooie start gemaakt van 
2020. We hebben een nieuwe collega in 
groep 4, Monique Verburgt. Zij is op 1 
februari begonnen. Daarnaast hebben we 
goed nieuws van onze collega Ton, die 
genezen is verklaard en werkt aan zijn 
terugkomst op De Zwaaikom. 

Afgelopen weken hebben er 
coachingsgesprekken plaatsgevonden 
tussen de leerlingen en de mentoren. 
Deze gesprekken zijn gebruikt om oude 
doelen te evalueren en nieuwe doelen te 
stellen voor de komende periode. Deze 
doelen staan ook in het MOP, mijn 
ontwikkel plan, van elke leerling. Dit MOP 
wordt tijdens de komende 
voortgangsgesprekken op 9 en 10 maart 
met de ouders en de leerlingen 
besproken. Hopelijk kan uw kind u tijdens 
dit gesprek bijpraten over de eigen 
ontwikkeling die het heeft doorgemaakt in 
de afgelopen periode. De mentor zal 
hierbij zoveel mogelijk ondersteunen.  

2. Voorstellen 1 

Beste ouders van de Zwaaikom, 

Graag stel ik me even aan jullie voor… Ik 
ben het nieuwe gezicht op de Zwaaikom 
waar u misschien al wat over gehoord 

heeft. Vanaf 1 
februari 2020 ben 
ik werkzaam als 
groepsleerkracht 
in klas 4. 

In mijn vrije tijd 
ben ik vooral 
moeder van 2 
jongens van 
(bijna) 9 en 11 
waarmee ik 
samen in Waspik 
woon. 

Na heel wat jaren in Den Bosch op een 
VSO gewerkt te hebben leek het me leuk 
om eens op een andere school te gaan 
werken en hier mijn enthousiasme op de 
leerlingen “los te laten”. 

Met dit team en deze kanjers van 
leerlingen zie ik het helemaal zitten! 

Tot snel in de “wandelgangen”! 

Groetjes Monique Verburgt 

3. Voorstellen 2 

Ik ben Eva en ik ben 22 jaar oud. Ik zit in 
het derde jaar van de studie pedagogiek. 
Ik heb gekozen voor deze studie, omdat ik 
altijd al heb geweten dat ik met jeugdigen 
wil werken. In de loop 
van de jaren ben ik 
erachter gekomen dat 
ik het vooral 
interessant vind om 
jeugdigen te helpen 
die wat extra 
begeleiding nodig 
hebben. Ik zal de rest 
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van dit schooljaar stagelopen in klas 2B. Ik 
zie mezelf als een vrolijk, geduldig en 
eerlijk iemand. Zelf vind ik het ontzettend 
interessant om te ontdekken wat de leef- 
en belevingswereld van de leerlingen is. 
Hierover praat ik dan ook graag met ze. 

4. Even voorstellen 3 

Mijn naam is Lotje en tot aan de 
zomervakantie loop ik met veel plezier 
stage bij de Zwaaikom. Ik loop iedere 
week op dinsdag, woensdag en donderdag 
mee met Juf Iris uit klas 4. 

Momenteel 
zit ik in het 
derde jaar van 
de opleiding 
Pedagogiek 
(ook wel 
opvoedkunde 
genoemd) en 
over 1,5 jaar 
hoop ik aan 
de slag te 
kunnen gaan binnen de jeugdzorg. Ik heb 
enorm veel zin in het komende half jaar en 
wie weet zie ik u snel! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Seksuele vorming en weerbaarheid 
 
Binnen de school gaan we in alle klassen 
aandacht besteden aan het onderwerp 
seksuele vorming en weerbaarheid.  
Een aantal klassen start na de 
carnavalsvakantie en andere klassen 
starten later in het schooljaar. 
Er zullen verschillende onderwerpen 
aanbod komen die gericht zijn op seksuele 
vorming en het weerbaarder maken van 
onze leerlingen. Onderwerpen zoals 
lichamelijke veranderingen, seksualiteit en 
media, seksuele veiligheid en 
zwangerschap. Dit zijn slechte enkele 
voorbeelden die doorlopend in de 
verschillende leerjaren aanbod komen. 
Tijdens de lessen komt er nog meer ter 
sprake. Dit is afhankelijk van de behoefte 
van de leerlingen. Op deze manier hopen 
wij onze leerlingen goed voor te bereiden.  
 

 


