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1. Voorwoord    

Welkom terug op school. 
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 
in 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. 
  
Mocht u op enig 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 wilt 
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. Meedenken over schoolplan 
Iedere 4 jaar moet een school een plan 
schrijven over wat de school in de 
komende jaren gaat doen. De Zwaaikom 
gaat hier dit schooljaar weer mee aan de 
slag. We willen en kunnen dit niet alleen 
doen. We hebben hier hulp van 
ouders/verzorgers bij nodig. Daarom is 
er maandag 25 november een avond 
gepland. Deze avond kunt u, de 
ouders/verzorgers van onze leerlingen, 
meedenken over de toekomst van onze 
school. Meer informatie volgt nog, maar 
zet de datum vast in je agenda! 
  
 
3. Week van de Veiligheid 

Van 7 t/m 13 oktober is het de landelijke 
Week van de Veiligheid. In die week 
worden er allerlei activiteiten 
georganiseerd door gemeente en politie 
die met dit thema te maken hebben. In 
Oosterhout is ervoor gekozen om vooral 
aandacht te besteden aan de jeugd. Er 
zijn bijvoorbeeld extra controles op 
fietsverlichting en brommercontroles. 
Ook op De Zwaaikom hebben we 
aandacht besteed aan het thema 
veiligheid. Maandag 7 oktober hebben de 
klassen 1 t/m 3 gastlessen gevolgd, 
gegeven door een medewerker van Halt. 
Klas 1 en 2 hadden het onderwerp 
“Internetveiligheid” en in klas 3 ging het 
over “Groepsdruk”. Ook was er die dag 
een delegatie van de politie en 
handhaving aanwezig om een 
kluisjescontrole uit te voeren. Gelukkig 
zijn er geen dingen gevonden die 
verboden zijn. Door het jaar heen neemt 
De Zwaaikom deel aan het overleg De 
Veilige School. Bij dit overleg zijn 
vertegenwoordigers aanwezig van alle 
VO-scholen van Oosterhout en 
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omgeving, politie, gemeente en 
jongerenwerk. Als er bijzondere dingen 
spelen op de scholen zijn er korte lijntjes 
om met elkaar de veiligheid van de 
jongeren te waarborgen. Samenwerking 
is hierin heel belangrijk. 

 
 
4. Verzuimbeleid praktijkschool De 

Zwaaikom. 

Praktijkschool De Zwaaikom heeft de 
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: 

- Praktijkschool De Zwaaikom 

- De vaste jeugdarts van de GGD: Silvia 
Zandvoort 

- De leerplichtambtenaar van de 
gemeente 

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. 

Ziekteverzuim 

De school signaleert het ziekteverzuim 
aan de hand van de volgende criteria: 

- 6 schooldagen achter elkaar ziek. 

- De 4e ziektemelding in een periode van 
12 weken. 

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. 

Wij hopen als school dat door actief op 
het verzuim te reageren het verzuim 
binnen de school laag blijft. Zo krijgen 
leerlingen zo optimaal mogelijk de kans 
om zich goed te ontwikkelen. 

 

 

5. Leerjaar 2 schooljaar 2018-2019 

in de ban van het opkweken van 

zonnebloemen. 

Na het krijgen van de theorie 
(ontwikkeling van de zaden) kregen de 
studenten ieder 5 zonnebloempitten. 
Deze werden gezaaid in zogenaamde 
Jiffy potjes (potjes van organisch 
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materiaal). De potjes werden in een 
minikasje op een bedje van potgrond 
gedaan. Na enkele weken waren de 
zaden ontkiemd en werd de kap van het 
minikasje verwijderd. Na het afharden 
mochten de leerlingen de uitgekomen 
zaden mee naar huis nemen. Als 
begeleiding hebben alle leerlingen een 
circulaire mee gekregen hoe men de 
plantjes moest verzorgen. Na enige 
maanden konden de leerlingen hun 
resultaten toesturen. De volgende 
leerlingen hebben dit dan ook gedaan. 
De winnaars hebben twee weken 
geleden hun prijs in ontvangst mogen 
nemen. 

Het was een succes omdat er veel over 
gepraat werd, sommige families 
betrokken waren bij de groei en 
ontwikkeling van de plant. Leerlingen 
hebben geduld getoond, meetgegevens 
door moeten geven en hebben een 
bijdrage geleverd aan de biodiversiteit in 
hun omgeving. 

Resultaten opkweek zonnebloem leerjaar 
2 schooljaar 2018-2019 Vak tuin 
gegeven door meester René. 

Nr. Naam leerling Hoogte Winnaars 

01 Milou 255 cm 

02 Adrian 330 cm, eerste plaats 

03 Junior 310 cm, tweede plaats 

04 Yente 258 cm 

05 Selena 268 cm 

06 Esmee 172 cm 

07 Kees 210 cm 

René Welten 
Vakdocent afdeling tuin De Zwaaikom. 

 

6.  Thema middag survivallen 

De eerste ronde is voorbij en ik mag 
spreken van een succes volgens de 
leerlingen. De eerste middag stond in 
het kader van je weg terug vinden met 
een kompas. Tijdens deze tocht vol 
gevaren lag ergens een schat begraven 
en leerden de studenten nuttige dingen 

over de natuur. Zo leerden ze waar 
sterren-mos voor gebruikt kan worden, 
waar je water aan kan onttrekken, welke 
bessen en zaden eetbaar zijn enz.  
De tweede middag bestond uit het 
maken van een vuurtje met een loep als 
hulpmiddel. Ook leerden de studenten in 
het klein (maquette) een schuilhut 
bouwen met takjes. Dit als voorbereiding 
op de volgende les. De derde dag, zoals 
eerder vermeld, werd de hut op locatie 
nagebouwd. Dit echter wel in 
teamverband. De vierde les werd er 
gefocust op hoe men kan overleven in de 
natuur en wat eetbaar is,  denk hierbij 
aan bessen, zaden, paddenstoelen, 
dieren en waar je deze kan vinden. Ook 
leren de studenten hoe je een strop kan 
maken van natuurlijk materiaal en waar 
men deze het best kan plaatsen. De 
studenten mochten na afloop het 
kompas en loep houden. 

Sterren-mos is goed bruikbaar om je 
billen af te vegen. Daarbij neemt het 
veel vocht op. Daardoor is het bruikbaar 
als “reservoir” voor(drink)water. 

Kortom korte leerzame sessies waar ze 
later iets aan hebben of door kunnen 
vertellen aan anderen. 

René Welten  
Vakdocent afdeling tuin De Zwaaikom. 

 

7. Korte terugblik op de creatieve 

middagen ‘kaarten maken’ 

Met stansjes en stempels mooie kaarten 
gemaakt. Wie vindt ’t nou niet leuk een 
kaartje te krijgen? Gezellig samen 
kaarten maken. 

“Het waren gewoon leuke lessen!” aldus 
Justice. 
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8. Nieuws uit de leerlingenraad.   
 
 
Dit schooljaar gaan wij starten met een 
spiksplinternieuwe en super enthousiaste 
leerlingenraad! Uit alle klassen is een 
vertegenwoordig(st)er gekozen en eens 
in de 6-7 weken vergaderen 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 vertegenwoordig(st)er 
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 komend jaar 
aan de orde gaan komen zijn o.a.: 
- een schoolfeest organiseren; 
- de sfeer op school; 
- de veiligheid op school (en in de 
klassen). 
De eerste vergadering staat gepland op 
vrijdag 25 oktober. Wij hebben er zin in 
en in de nieuwsbrief houden we u op de 
hoogte! Hartelijke groet, Jonathan, Elise, 
Shane, Kelvin, Timo, Jochem, Pooja, 
Anthony, Kim, Femke K, Nick, Samantha, 
juf Amy en juf Jacomijn. 

 
 

9. Hoofdluis 

 

Vorige week is er bij enkele leerlingen 
hoofdluis gevonden. Alle ouders hebben 
hierover een brief ontvangen, met de 
vraag om de haren van hun kinderen te 
controleren op de aanwezigheid van 
hoofdluis of neten. Als er hoofdluis of 
neten worden gevonden, is het fijn als 
deze thuis besteden worden. Na de 
herfstvakantie zal er op dinsdag 22 
oktober in de ochtend een controle zijn. 
Wij hopen dan geen hoofdluizen op 
school meer aan te treffen.  
 
 
10. Presentis vervangt Magister 

 
De Zwaaikom maakt al enkele jaren 
gebruik van het volgsysteem Magister. 
Dit volgsysteem blijkt alleen minder 
geschikt voor praktijkscholen. Vanaf dit 
schooljaar maken wij daarom de overstap 
naar Presentis. Dit is namelijk speciaal 
ontwikkeld door en voor praktijkscholen.  
Veel informatie zoals bijvoorbeeld het IOP 
en het portfolio komen in Presentis te 
staan. Dit geeft de leerlingen meer zicht 
op hun eigen ontwikkeling, waardoor ze 
er meer eigenaar van worden. 
De invoer van een nieuw volgsysteem 
heeft wel tijd nodig. Zo zal er tijdens het 
eerste voortgangsgesprek nog geen 
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volledig IOP getoond kunnen worden. De 
noodzakelijke onderdelen van het IOP 
zitten natuurlijk al wel in het systeem. De 
komende jaren breiden wij het 
volgsysteem steeds verder uit. Dit zult u 
bijvoorbeeld terug zien in het IOP tijdens 
het eerste contactgesprek in november. 
  
Kortom, een mooie vernieuwing waarmee 
we nog beter kunnen samenwerken om 
zo goed mogelijk af te stemmen op 
iedere leerling. 
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