Praktijkschool De Zwaaikom
NIEUWSBRIEF
oktober 2017

Inhoudsopgave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Van harte welkom
Medezeggenschapsraad
Afscheid Nel van den Bosch
Verzuimbeleid
Afsluiting introductie voor de
eerstejaars leerlingen
Even voorstellen

1. Van harte welkom.
Op de eerste plaats een heel hartelijk
welkom aan alle nieuwe leerlingen en
nieuwe ouders op Praktijkschool De
Zwaaikom.
We hopen dat alle leerlingen inmiddels
hun draai hebben gevonden en het naar
hun zin hebben op hun nieuwe school en
hun nieuwe klas.
We weten dat dat altijd spannend is en
lang niet bij alle kinderen gaat het
wennen vanzelf. Soms duurt het nog wat
langer voordat alle leerlingen goed
gewend zijn geraakt aan hun nieuwe
klasgenoten, meneren en juffen.
Maar gelukkig komt het eigenlijk altijd
uiteindelijk wel goed.
Net als in voorgaande jaren proberen we
u als ouders net voor de schoolvakanties
een nieuwsbrief te sturen, waarin we kort
een aantal dingen vertellen die zijn
gebeurd op school of waarmee we bezig
zijn.
Nieuw is dat we de nieuwsbrief nu ook
per e-mail naar u gaan versturen.
We hopen dat u dat prettig vindt omdat u
er dan zeker van bent dat u ook

inderdaad de nieuwsbrief van ons zult
ontvangen en er niet iets onderweg van
school naar huis verloren gaat.
Mocht u op een moment behoefte hebben
aan meer informatie ergens over of u wilt
over uw kind spreken met een leerkracht,
dan kan dat altijd. We vinden het prettig
als u dingen met ons wil delen die
belangrijk zijn in de omgang met uw
kind. Door goed samen te werken komen
we het verst. U bent dus altijd van harte
welkom!
2. Medezeggenschapsraad
Onze school kent een
medezeggenschapsraad. Deze raad denkt
en beslist mee over een aantal
beleidsmatige zaken.
Namens het personeel zitten in de
medezeggenschapsraad mevr. Ria
Beenakkers en men. Wim Mulders. De
oudergeleding bestaat uit, mevr.
Hoogland en men. Verbunt.
Beide ouders zijn nieuw binnen de MR en
we hopen dat zij het fijn zullen vinden om
op hun eigen wijze bij te dragen aan de
kwaliteit van de school.
De leerlingen kunnen via de
leerlingenraad ook hun zegje doen.
Desgewenst kan een leerling van de
leerlingenraad aansluiten bij de MRvergaderingen.
In de leerlingenraad zitten leerlingen van
elke jaarlaag.
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3. Afscheid Nel van den Bosch.

Werkwijze.

Begin november nemen wij afscheid van
onze gewaardeerde collega Nel van den
Bosch.
Nel heeft een mooie en lange loopbaan
achter de rug. Zij begon met werken in
1976 binnen het basisonderwijs en heeft
in 2008 uiteindelijk met veel plezier de
overstap gemaakt naar het Voortgezet
Onderwijs op De Zwaaikom.
Nel was goed in het begeleiden van
individuele leerlingen. Ze heeft veel
leerlingen belangrijke stappen verder
gebracht in hun ontwikkeling.
Nu gaat zij genieten van haar
welverdiende pensioen.
We wensen Nel alle goeds en bedanken
haar voor haar jarenlange inzet.

De school signaleert het ziekteverzuim
aan de had van de volgende criteria:
- 6 schooldagen achter elkaar ziek.
- De 4e ziektemelding in een periode
van 12 weken.

4. Verzuimbeleid.
Praktijkschool de Zwaaikom heeft
aandacht en zorg voor leerlingen die vaak
of langdurig afwezig zijn vanwege
lichamelijke of psychische klachten. Wij
streven er als school naar om deze groep
leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden
zodat het verzuim zo laag mogelijk blijft.
Om hier zo goed mogelijk vorm aan te
geven hanteren wij het
ziekteverzuimbeleid volgens M@zl. M@zl
staat voor Medische Advisering van de
Ziekgemelde leerling. Wij laten ons als
school adviseren door de jeugdarts van
de GGD West-Brabant. Dit gebeurt met
zorg voor en in het belang van de
leerling.
Bij het verzuimbeleid volgens M@zl is een
samenwerking tussen 3 partijen:
- Prakrijkschool de Zwaaikom
- De vaste jeugdarts van de GGD:
Silvia Zandvoort
- De leerplichtambtenaar van de
gemeente

Wanneer de leerling hieraan voldoet zal
hij/zij gemeld worden bij de jeugdarts.
De ouders van de leerling ontvangen
schriftelijk een bericht hierover , met
daarbij het verzuimoverzicht bijgevoegd.
Hierna volgt op korte termijn een
uitnodiging aan de ouders om samen met
hun kind naar de GGD West-Brabant te
komen voor een verplicht consult.
De school krijgt vanuit de jeugdarts een
terugkoppeling met indien nodig tips en
adviezen.
Indien ouders en leerlingen niet op het
consult verschijnen kan de
leerplichtambtenaar ingeschakeld
worden.
Te laat komen.
Binnen onze school is op tijd komen een
belangrijk aandachtspunt. Leerlingen die
veel te laat komen worden hier volgens
de volgende richtlijnen op aangesproken:
- De gemiste lestijd wordt dezelfde
dag na schooltijd ingehaald.
- Bij 5 keer te laat komen worden
ouders via een brief hiervan op de
hoogte gesteld.
- Bij 10 keer te laat komen volgt de
eerste melding bij de
leerplichtambtenaar. Ouders
worden hiervan ook op de hoogte
gesteld. Vaak volgt er dan een
gesprek en een waarschuwing.
- Blijft na de waarschuwing het
verzuim aanhouden dan kan via
de leerplichtambtenaar een HALT
verwijzing opgemaakt worden.

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar
zijn beide lid van het Zorg Advies Team
van onze school. Eens in de 6 weken
vindt er binnen onze school een overleg
plaats tussen deze 3 partijen.

Praktijkschool De Zwaaikom
Oosterhout

5. Afsluiting introductie voor de
eerstejaarsleerlingen.

juf Ria Beenakkers, want ik was stagiaire
in de klas waar zij toen werkte.

Als je start op een nieuwe school, kost
het best wel wat tijd om nieuwe
leerkrachten en nieuwe klasgenoten te
leren kennen.
Daarnaast een lesrooster dat in het begin
veel vragen opriep en dat je nu kunt
dromen…
Dus na 7 weken van kennismaken en
wennen, is het nu tijd om deze periode
op een leuke en actieve manier af te
sluiten.
We gaan vrijdag 13 oktober met zijn allen
naar Sport en Vrijetijdscentrum Heyl.
(lekker dichtbij, kunnen we lopend naar
toe!)
Hier gaan we de dag leuk en sportief
doorbrengen.
In groepjes houden we ons onder goede
begeleiding bezig met allerlei vormen van
fitness, zoals spinning, werken met de
apparaten en muurklimmen.
Omhoog gaan zal nog best gemakkelijk
zijn, maar dan moet je ook nog naar
beneden…….
Dat wordt dus peentjes zweten!
Het wordt een lekker actieve dag.
De leerlingen maken op deze manier
kennis met verschillende
vrijetijdsactiviteiten en ze kunnen elkaar
deze dag op een andere manier leren
kennen.

Helaas kwamen er steeds minder
leerlingen naar die LTS. Ik was niet
langer zeker van mijn baan. Daarom ben
ik overgestapt naar een basisschool in
Oosterhout. Ik heb daar eerst gewerkt als
leraar. Later ben ik directeur geworden
op een paar basisscholen.
Het lesgeven in praktijkvakken heeft mij
altijd geboeid. Dus toen er een plaats
kwam op De Zwaaikom, heb ik al snel
besloten om over te stappen. Nu geef ik
afwisselend theorie, handvaardigheid en
arbeidstraining aan groepen van het
eerste, tweede en derde leerjaar. Ik doe
dus weer ongeveer hetzelfde werk, als
waar ik bijna 40 jaar geleden mee
begonnen ben. Een zeer afwisselende
baan. Ik stap iedere dag fluitend op de
fiets vanuit Raamsdonksveer naar
Oosterhout.

6. Even voorstellen.

Meneer Frans Verheijden

Wij wensen u een fijne
herfstvakantie toe en zien onze
leerlingen graag weer terug op
maandag 23 oktober.

De cirkel is rond.
In 1980 begon ik als leraar op een LTS.
Dat heet nu VMBO.
Daar gaf ik theorie, maar ook
handvaardigheid en techniek. Lesgeven in
theorie, heb ik onder andere geleerd van

Het team van De Zwaaikom
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