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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers en kinderen van De Ommezwaai,
Het schooljaar 2018-2019 is begonnen!
Hopelijk kijkt u -net als wij- terug op een fijne zomervakantie!
We zijn van plan er een heel goed schooljaar van te maken. We hopen dat wij, als team van De
Ommezwaai samen met u -ouders/verzorgers- onze leerlingen ook dit schooljaar, onderwijzen en
begeleiden in hun ontwikkeling naar aardige, vaardige en waardige mensen!
In dit eerste Zwaailicht informeren we u over een aantal organisatorische zaken.
Vriendelijke groeten namens het team van De Ommezwaai,
Krista Turkensteen Alfred van Bergen en Liesbeth Smallegange.

Agenda
- Vr 14 sep
Studiedag (kinderen zijn vrij)
- Vr 21 sep
Handelingsplannen mee naar huis
- Ma 24 sep t/m do 27 sep
Ouder (-kind) gesprekken
- Wo 3 okt
Start kinderboekenweek
- Ma 15 okt-Vr 19 okt
Herfstvakantie
Het Zwaailicht op de website en per mail.
Elke eerste week van de maand zetten wij onze nieuwsbrief, Het Zwaailicht, op de website en
versturen het u per mail. We zijn aan het nadenken of er een andere manier is om u te
informeren over schoolzaken. Hierover gaan we ook in overleg met een aantal ouders.
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Terugblik
We zijn dit schooljaar goed gestart! Enthousiast zijn de kinderen aan het werk in hun nieuwe
groep en proberen ze hun draai te vinden in de nieuwe samenstelling en bij de nieuwe
leerkrachten.
Donderdag 6 september jl. mochten we ruim 80 ouders ontvangen op onze algemene
ouderavond. Na een algemeen praatje in de aula, waarbij aandacht werd besteed aan ons
pedagogisch klimaat, de gezonde school en waarbij het bijna voltallige team aan u werd
voorgesteld, gingen de ouders mee met de leerkracht en onderwijsassistent van hun kind, om
met elkaar kennis te maken en informatie te verkrijgen over het jaarprogramma. Ouders
genoten van de werkvorm en van vertoonde filmpjes van de groep van hun kind. Een fijne start
van het schooljaar waaruit uw betrokkenheid bij de school blijkt!
Welkom aan nieuwe collega’s.
Dit schooljaar starten we met 4 nieuwe collega’s! We zijn heel blij met hen. De vacatures zijn
ingevuld en deze 4 dames brengen weer nieuwe dynamiek in ons team.
Michelle van Hummel is onderwijsassistent. Michelle heeft 2 stages bij ons succesvol doorlopen
en aan het eind van vorig schooljaar haar diploma behaald. Zij wist dus waarnaar ze solliciteerde
en wij wisten wat we aan haar hadden: een harde werker, met groot gevoel voor de kinderen en
een enthousiaste inzet.
Heleen Wielders is de tweede onderwijsassistent. Heleen heeft ervaring met de doelgroep en
brengt levenswijsheid, humor en deskundigheid mee in ons team.
Tevens hebben we twee leerkrachten kunnen benoemen: Miriam Vorderman als leerkracht van
groep 8 en Anne Steintjes als leerkracht van groep 3. Beiden hebben ervaring in het speciaal
onderwijs met de doelgroep. Fijn dat we deze mensen “gevonden” hebben! Ze zijn vol
enthousiasme aan het werk gegaan. We rekenen op een fijne samenwerking en wensen hen veel
werkplezier en voldoening.
Welkom aan nieuwe leerlingen
Spannend was de eerste schooldag vooral voor een fors aantal nieuwe kinderen:
Serena, Benjamin en Djordy in de kleutergroep, Kyan en Teun in groep 3-4,Timo in groep 4-5,
Rafael en David in groep 5, Guus in groep 6, Stefan, Luc in groep 7a en Thomas in groep 7b.
Vorige week hebben we Demian mogen verwelkomen in groep 4-5.
We wensen jullie een fijne schooltijd bij ons op de Ommezwaai, met veel plezier en succes!
Handelingsplan en oudergesprek.
Vrijdag 21 september ontvangt u het eerste handelingsplan (HP) van uw kind. In dit
handelingsplan staat de startsituatie van dit schooljaar vermeld, zowel voor de didactische
ontwikkeling als ook de ontwikkeling op de leerlijnen Leren Leren en SEO. Van hieruit gaat de
leerkracht verder met het werken aan de gestelde doelen om zodoende te komen tot de
vastgestelde uitstroom in het Voortgezet(Speciaal) Onderwijs.
Er is dit schooljaar een verandering in het handelingsplan aangebracht, want de leerroutes zijn
voor het Speciaal Onderwijs landelijk anders ingedeeld dan wij tot nu toe gewend waren.
We werken nu met 3 leerroutes bij ons op school: leerroute 5=VMBO-BB; leerroute 6=VMBO-KB
en VMBO-T en leerroute 7=HAVO/VWO.
We hebben hierdoor de leerroutes anders ingedeeld over de schooljaren. De te behalen
eindniveaus zijn hierdoor veranderd/aangepast. Deze nieuwe indeling is terug te zien in het
didactische onderdeel van het handelingsplan. Voor veel leerlingen zijn de kleuren veranderd ten
opzichte van het handelingsplan in juni, veelal zal er een positiever beeld te zijn. De kleuren
((rood-geel-groen) geven aan of de kinderen op of onder het te verwachten niveau functioneren.
Ook de overzichten van Leren Leren en de Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) zien er anders
uit in vergelijking met vorig schooljaar. Toen kreeg u een uitdraai vanuit ons leerlingvolgsysteem
MLS, nu hebben we gekeken of ze het niveau beheersen dat past bij het leerjaar gekoppeld aan
het uitstroomniveau en hebben dit met een kleur aangegeven. Tevens zijn de ontwikkelpunten
benoemd waaraan gewerkt moet worden wil de leerling dat niveau halen. Dit naast de nieuwe
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items van dit leerjaar. Deze kunt u inzien tijdens het oudergesprek. Omdat er natuurlijk een
verschil is wat een leerling moet beheersen op een VMBO-BB of VMBO-T, zijn er ook eindniveaus
vastgesteld. Zo hoeft een leerling die naar VMBO-BB uitstroomt slechts te komen tot niveau 5,
voor VMBO-KB tot niveau 6, VMBO-T tot niveau 7 en een HAVO leerling tot niveau 8.
Misschien zegt deze informatie u nu nog weinig, maar als u het handelingsplan in handen heeft
waarschijnlijk wel. Dus bewaart u deze informatie. Wij lichten het in het egsprek graag toe.
De gesprekken met de leerkracht zullen in de week van 24-28 september plaats vinden. Hierbij
kan er kennis met elkaar worden gemaakt en kunnen de gestelde doelen voor dit schooljaar met
u besproken worden. Voor dit gesprek wordt u persoonlijk uitgenodigd. Dit gesprek voeren we
ook graag in aanwezigheid van de leerlingen van de groepen 7 en 8. Op deze manier betrekken
we hen nog meer bij hun eigen leerproces.
Ouderparticipatie en de bibliotheek
Uiteraard hebben we u nodig om goed te kunnen werken met uw kind. In de eerste plaats als
partner in uw rol als ervaringsdeskundige. Want samen moeten we de ‘Ommezwaai’
bewerkstelligen.
Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten waar we uw ondersteuning goed bij kunnen
gebruiken, zoals: Schoolontbijt, Sinterklaas, het Kerstdiner, de MeesterlijkeJuffendag, excursies
van een groep, etc. Soms zijn de activiteiten schoolbreed en soms per klas.
Om dit goed te ‘managen’ hebben we vorig jaar gewerkt met een Ouderactiviteitencommissie
(AC). Deze commissie zorgde er voor dat ouders benaderd werden en hadden regelmatig overleg
met de school. Het zou fijn zijn als er dit jaar weer zo’n groep betrokken ouders opstaat (de
meeste van de ouders van vorig jaar zijn van school af of hebben een baan gekregen). Denkt u
van dit lijkt mij wel wat, ik heb wel een paar uurtjes over, dan kunt u zich opgeven bij Trudie
Wolsink twolsink@hotmail.com
De schoolbibliotheek is één van de activiteiten die de AC vorig jaar heeft opgepakt met veel
succes, het zou fijn zijn als een paar ouders deze taak op zich willen nemen. Ook zij mogen zich
opgeven via bovengenoemd mailadres.
De Gezonde School en Het Dagelijks Kwartiertje
Dit schooljaar zijn er maar liefst 7 groepen die meedoen
aan het Dagelijks Kwartiertje. Dat regelmatig bewegen
belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, wordt
momenteel nog eens geadviseerd door de Nederlandse
Sportraad en de Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving. In een dwingend advies schrijven zij:
“Scholen moeten kinderen twee keer per dag een half
uur laten bewegen en sporten.” Niet alleen is dit goed
voor een gezonde ontwikkeling van het lichaam en de
hersenen, soms komen er dan ook echte talenten
bovendrijven. Zo hebben er zondag jl. maar liefst 10
leerlingen meegelopen met de ‘BridgetoBridge-loop’
over een afstand van 3,4 km. Een hartstikke mooi
resultaat.
Ook doen we weer mee met de EU-schoolfruit, tot november neemt hierin het JOGG-Arnhem de
kosten voor haar rekening en daarna wordt dit gefinancierd uit de EU-subsidies. Hierdoor kunnen
we onze leerlingen 3x per week fruit aanbieden en soms een tomaatje of komkommer.

De Ommezwaai krijgt nieuw gebouw aan Bethaniënstraat 244
De leerlingen van speciaal onderwijs (so) De Ommezwaai in de Arnhemse wijk Presikhaaf kunnen
naar verwachting vanaf 2020 gebruik maken van een nieuw onderkomen. De nieuwe school
komt aan de Bethaniënstraat, waar ook het Briant College (voortgezet speciaal onderwijs) is
gevestigd.
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Naast de nieuwbouw van De Ommezwaai wordt het schoolgebouw van het Briant College flink
opgeknapt. De renovatie vindt plaats nadat de nieuwe locatie van De Ommezwaai is gebouwd.
Beide scholen maken onderdeel uit van De Onderwijsspecialisten.
Sporthal
Naast de nieuwe school wordt ook een nieuwe sporthal gebouwd. Van deze nieuwe sporthal
kunnen zowel leerlingen van De Ommezwaai als van het Briant College gebruik maken. Buiten
schooltijd is deze sporthal beschikbaar voor de buurt en voor sportverenigingen.
Planning
In de zomer van 2018 is een begin gemaakt met het bouwrijp maken van de grond, waarna in
november gestart kan worden met de daadwerkelijke bouw. Aannemer van het project is de
KlaassenGroep, zij zijn geselecteerd om beide gebouwen te bouwen.
Vanaf eind 2019/ begin 2020 kan gebruik gemaakt worden van zowel de nieuwe school als de
nieuwe sporthal.
Namens De Onderwijsspecialisten reageert Hennie Loeffen (lid College van Bestuur): “Na een
lange voorbereiding kunnen we daadwerkelijk starten met de bouw van De Ommezwaai en de
bijbehorende gymzalen. Nog iets meer dan een jaar en dan kunnen de leerlingen van
De Ommezwaai hun onderwijs vervolgen in een nieuw modern schoolgebouw dat aansluit bij hun
onderwijsbehoeften. Mooi dat de gemeente Arnhem op deze manier investeert in het speciaal
onderwijs”.

