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Saenstroom opdc oktober 2015 

 

Wormerveer, oktober 2015 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dit is de eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Vier keer per jaar gebruiken we de 
Nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van lopende zaken binnen Saenstroom opdc. 
Op de laatste dagen voor de herfstvakantie, de kerstvakantie, de meivakantie en de 
zomervakantie wordt de Nieuwsbrief gepubliceerd op de website van de school en 
rondgemaild. Ouders die geen toegang hebben tot het internet krijgen de Nieuwsbrief 
thuisgestuurd. 
 
De eerste periode van het schooljaar is goed verlopen. Er zijn enkele nieuwe medewerkers 
begonnen dit jaar. Op 27 augustus hebben wij afscheid genomen van de heer Uijlings, die 
vijf jaar teamleider op het opdc is geweest. De nieuwe teamleider is mevrouw Van Briemen. 
Nieuwe docenten zijn de heer Vos die techniek geeft, mevrouw Van Oostrom die de heer 
Daelmans vervangt gedurende zijn afwezigheid en mevrouw Bais die mevrouw Kaagman 
vervangt gedurende haar afwezigheid. Nieuw als mentor, maar een vertrouwd gezicht in de 
school is mevrouw De Boer. 
 
Ook zijn er bijna 100 nieuwe leerlingen op school gestart. We hebben dit jaar twee 
schakelklassen, vijf 1e klassen en zeven 2e klassen. Het opdc is weer goed gevuld met net 
nog iets meer leerlingen dan het vorig schooljaar. 
De nieuwe leerlingen zijn hun plek op school en in de klas aan het vinden en raken al aardig 
gewend. De docenten werken hard aan het bevorderen van de sfeer en de samenwerking in 
de klas. Groepsvorming is een belangrijk onderwerp dit jaar. 
 
Op maandag 31 augustus hebben wij een kennismakingsavond voor  
klas 2 gehouden waarbij de ouders de mentor van hun zoon/dochter 
uitgebreid hebben gesproken. De avond startte met informatie over social 
media. 
 
Op maandag 28 september hebben wij voor de ouders van de schakelklas en de eerste 
klassen een thema-avond gehouden met een aantal presentaties over de zorg voor 
kinderen. Ook deze avond werd er aandacht aan social media besteed. Bijgevoegd vindt u 
een internetadressenlijst waar u meer informatie kunt vinden over dit onderwerp.  

http://www.huisdierenservice-almere.nl/argeweb/downloads/nieuwsbrief
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Op deze avond is ook iets verteld over de ouderraad en een oproep gedaan voor nieuwe 
leden. Deze actie was succesvol, want de ouderraad is met enkele nieuwe leden tot 
volledige sterkte (12 personen) aangevuld.  
 
De leerlingen van de 1e klassen hebben de Cito-0 toets op de computer 
gemaakt. Ze hoefden zich niet zenuwachtig te maken en zich zeker niet voor te 
bereiden. Het is alleen een meting om te kijken hoe ze er aan de start van de 
periode voorstaan met Nederlands, rekenen en Engels. Wij kunnen dan na één jaar en weer 
na twee jaar kijken hoeveel vorderingen ze hebben gemaakt. 
 
 

Gerealiseerde onderwijstijd, lesuitval 2014/2015  
 
het is goed om te vermelden dat enige lesuitval in verband met studiemiddagen of iets 
dergelijks door ons is gepland. Wij houden er rekening mee dat 2 tot 3 procent van de lessen 
in een jaar uitvallen. Er zijn nu eenmaal zaken die onze aandacht vragen in het belang van 
de begeleiding van leerlingen. Ook een schoolteam moet leren, zich ontwikkelen en zaken 
met elkaar bespreken. 
Het is belangrijk dat wij de leerlingen rond de 1000 uur onderwijs per jaar geven. Dat is vorig 
jaar niet helemaal gelukt (zie onderstaande tabel), dit schooljaar, dat twee weken langer 
duurt, gaat het zeker wel lukken. 
Het percentage lesuitval blijft altijd redelijk laag, omdat bijna alle uitval door ziekte van 
leraren e.d. wordt voorkomen door het invallen van collega’s. Tussenuren komen voor de 
leerlingen van Saenstroom in het geheel niet voor. 
 
 
 

Klas  geprogrammeerde % lesuitval gerealiseerde 

  onderwijstijd in   onderwijstijd in 

  klokuren   klokuren 

SA 1025 2,8 % 997 

1A 1020 3,2 % 987 

1B 1020 2,7 % 993 

1C 1020 3,2 % 987 

1D 1020 2,5 % 995 

1E 1020 2,0 % 1000 

1F 1020 2,8 % 992 

1G 1020 2,0 % 1000 

2A 1039 3,4 % 1004 

2B 1039 4,5 % 992 

2C 1039 3,7 % 1001 

2D 1039 4,2 % 995 

2E 1039 4,3 % 994 

2F 1039 3,1 % 1007 
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Paracetamol 
We hebben met de ouderraad afgesproken dat wij ouders vooraf om toestemming vragen, 
als wij een leerling een paracetamol willen geven. Als ouders weten dat hun zoon/dochter 
zo’n pilletje wel eens nodig kan hebben, vragen wij er één of twee mee te geven in de etui. 
 
Als laatste:   
Ik wens alle leerlingen en u als ouders en verzorgers een prettige herfstvakantieweek toe 
namens het team van Saenstroom.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
H.A. van Benthem 
directeur   
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Bericht van de teamleider 
 
Hierbij wil ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is Saskia van Briemen, 48 jaar oud en geboren en 
getogen in Amsterdam.  
Sinds 1995 ben ik werkzaam in het onderwijs. Begonnen in het regulier onderwijs, in de 
functie van docent Engels en geschiedenis, ben ik het voortgezet speciaal onderwijs binnen 
gestapt. Eerst als docent en later een groot aantal jaren als locatiehoofd op een VSO school.  
Om de onderwijsontwikkelingen goed te kunnen volgen ben ik een aantal jaar geleden weer 
overgestapt naar een reguliere VO school om als teamleider van de sector Bouw en Groen-
breed aan de slag te gaan. Bovendien gaf ik een aantal uren Engels aan 
eindexamenleerlingen.  
In augustus ben ik gestart op Saenstroom en eerlijk gezegd voelt het aan als een warm bad. 
Niet alleen lopen er heel veel aardige, vriendelijke en beleefde leerlingen rond, maar ook 
werkt er een team mensen met hart voor de leerlingen! Het is fantastisch om te zien dat een 
ieder zijn uiterste best doet om onze leerlingen, die vaak wat extra steun kunnen gebruiken, 
zo goed mogelijk verder te helpen. Ik ben blij dat ik hieraan een bijdrage mag leveren.  
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij bereiken op het volgende nummer: 06-13789061.  
 

 
Huiswerk voor alle klassen 
Soms horen wij weleens het geluid dat bepaalde groepen leerlingen 
geen huiswerk hoeven te maken. Wij helpen u snel uit deze droom. Alle 
leerlingen op het OPDC krijgen huiswerk. Vaak geven wij leerlingen de 
gelegenheid om tijdens de lessen zoveel mogelijk al hun huiswerk te 
maken. Het leerwerk voor schriftelijke overhoringen en proefwerken of toetsen, moet 
sowieso thuis gebeuren. Wel een meevaller is dat na een vakantie de leerlingen de maandag 
daaropvolgend huiswerkvrij zijn!  
 
Ouderavondplanner                                                                                             
Vanaf dit schooljaar gaan we gebruik maken van de ouderavondplanner van Magister. In 
november vindt de eerste ouderavond plaats.  
 
Hoe werkt het?  

 Via de inlog in Magister worden ouders erop gewezen dat er binnenkort een 
ouderavond is.  

 Ouders krijgen een uitnodiging om zich online in te schrijven voor een bepaalde tijd 
waarop ze de mentor willen spreken.  

 Met een paar eenvoudige klikken geven ouders aan wanneer ze de mentor willen 
spreken en wat de voorkeuren qua tijdsplanning zijn.  

 Door de administratie worden deze gegevens verwerkt. De Magister roostermaker 
zorgt er automatisch voor dat aan een ieders voorkeuren wordt voldaan.  

 Is het rooster klaar, dan worden ouders opnieuw via Magister op de hoogte gesteld 
van de tijden waarop ze worden verwacht.  

 

 
Paardrijden  
Ook dit jaar zijn we weer van start gegaan met paardrijden voor die leerlingen 
die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vooral leerlingen die 
enigszins faalangstig zijn, kunnen veel baat hebben bij paardrijden. Uit alle 1e 
en schakelklassen krijgen telkens vier leerlingen de kans om gebruik te 
maken van deze mogelijkheid. Wanneer uw kind wordt gevraagd om hieraan 
mee te doen, ontvangt u thuis een brief met de vraag om toestemming. De 
‘cursus’ vindt plaats op de donderdag en duurt 4 weken. Bij het paardrijden is  
de heer Uijlings, tot de zomervakantie teamleider aan onze school, of in zijn afwezigheid een 
docent aanwezig die ook het vervoer van en naar school verzorgt. 
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De Trajectgroep 
 
De trajectgroep binnen Saenstroom opdc is een groep leerlingen die extra intensief begeleid 
wordt. Gedurende de schooldag ontvangen zij hun lessen in een “gewone” klas. Indien dit 
met de leerling is afgesproken, kan hij/zij de dag beginnen bij de trajectgroepbegeleider in 
het trajectlokaal om daarna goed aan de lesdag te kunnen beginnen (spullen mee, huiswerk 
klaar, individuele afspraken op orde, spelen er bijzonderheden enz.). 
In de loop van de dag kan een leerling die een terugval heeft/ incident meemaakt naar het 
trajectlokaal terug. Het effect zal zijn dat een leerling begeleid wordt in plaats van met 
doorlopende sancties geconfronteerd te worden. 
Indien daar afspraken met de leerling over zijn gemaakt, kan de leerling de dag afsluiten in 
de trajectruimte, met een terugblik van de begeleider op de lesdag en een blik op huiswerk, 
nieuwe afspraken enz. 
Er is nauw contact met de zorgcoördinator en de teamleider.  
De mentor blijft de eerst verantwoordelijke voor de begeleiding van de leerling. De mentor is 
ook de eerst aangewezen persoon voor zaken zoals cijfers en keuzetrajecten. Hierover heeft 
de mentor contact met de ouders. 
 
 
Groepsvorming en onderzoek naar pesten 
 
Zoals alle jaren hebben wij ook dit jaar weer sterk ingezet op groepsvorming.  
In het groepsvormingsproces is aandacht besteed aan de invulling van vragen als “waarom 
is werken in een groep belangrijk?”, “hoe wil je dat iedereen zich in jouw groep gedraagt? ”en 
“hoe worden wij een goede, leuke groep?” 
Binnen het groepsproces is er in augustus een pestprotocol opgesteld, waarbij de leerlingen 
zelf hebben nagedacht over hoe je met elkaar om hoort te gaan. 
In september is er een digitaal en anoniem onderzoek uitgevoerd met als doel om leerlingen 
inzicht te geven in hun eigen rol in de groep. Leerlingen beseffen namelijk niet altijd welke 
invloed hun gedrag heeft op een ander. 
Voorbeelden van vragen zijn dan:  ”Wie in jouw klas wordt er volgens jou gepest? ”,  ” Wie in 
jouw klas pest een klasgenoot? ”. Bij elke klas ontstaat zo een concreet beeld van het  
gedrag van leerlingen onderling. 
Het klassenbeeld wordt intern besproken en kan ook in oudergesprekken aan de orde 
komen. 
Mocht u meer willen weten over bijv. de rol van úw kind, aarzel dan niet om dit tijdens de 
ouderrapportage in november te vragen. 
 
 
Mw. S. van Briemen 
Teamleider 
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Een bericht van mw. S. van Bakel  
 
Rots en Water 

Alle leerlingen krijgen tot de kerstvakantie 1 uur in de week Rots en Water als onderdeel van 
de lessen LO. Dit is een sociale vaardigheidstraining, waarbij vooral fysiek gewerkt wordt. 
Doel van deze lessen is om o.a. te werken aan weerbaarheid, zelfvertrouwen en omgang 
met anderen. Dit gebeurt door te werken aan de houding, zoals stevig staan en gebruik te 
maken van gezichtsuitdrukkingen; samenwerkingsvormen, waarbij de omgang met elkaar, 
kwaliteiten van anderen en jezelf leren zien, het leren denken in oplossingen en niet in 
problemen (kijken naar wat je wel kunt en niet naar wat je niet kunt) belangrijk zijn; en het 
omgaan met probleemgedrag: wat kun je doen als er iets gebeurt wat je vervelend vindt en 
hoe kan je anderen hierbij helpen? 

Thema in klas 1: Samen sterk in een nieuwe school. Hoe ga je om met pestgedrag. 
Thema in klas 2: Weerbaarheid en Communicatie. 

In klas 1 hebben we de afgelopen weken gewerkt aan omgang met elkaar, waarbij houding, 
gezichtsuitdrukking en stevig staan centraal stonden, het leren denken in oplossingen en niet 
in problemen en geconcentreerd werken: eerst goed luisteren naar de uitleg/opdracht, dan 
erover nadenken (begrijp ik alles, weet ik wat ik moet doen), dan pas doen (vraag stellen als 
je het niet begrijpt of aan het werk).  

In klas 2 hebben we gewerkt aan stevig staan, vertrouwen in de groep en zelfvertrouwen, 
kwaliteiten en leiderschap. 

In het kader van kijken naar kwaliteiten hebben we als afsluiting van de lessen badminton 
een toernooi binnen de klas gespeeld. De klas moest daarna in overleg zelf de 
sportiviteitsprijs en pech/poedelprijs uitreiken aan een klasgenoot. Justin uit 2F heeft over 
deze les verderop in de Nieuwsbrief een stukje geschreven. 

Deze vaardigheden hebben tijd en aandacht nodig, ook buiten deze lessen om, om 
gewoonte te worden. Oefenen in thuissituatie kan hierbij helpen.  

 
Trefbaltoernooi  

Vrijdag 9 oktober vond voor de schakel en eerste jaars klassen het jaarlijkse trefbaltoernooi 
plaats. In twee poules van 3 en 4 klassen werd er gestreden om de meeste punten. Na twee 
rondes vond de finale plaats tussen de twee klassen die de meeste punten verzameld 
hadden. De finale ging tussen klas 1B en 1C. Na een sportieve en gezellige strijd waarin 
alle klassen hun beste beentje / arm hebben voorgezet, ging uiteindelijk klas 1B met de eer 
strijken. Zij ontvingen allen een medaille en de wisselbeker staat dit jaar in hun klas. Klas 
1D en klas OSB eindigden op een gedeelde 3e plaats. De prijs voor de sportiefste klas en 
de troostprijs worden nog uitgereikt.  

 
Wintersport  

Dit jaar is het voor het 7e achtereenvolgende jaar gelukt: we hebben genoeg 
inschrijvingen voor onze wintersportreis! Van 25 februari t/m 1 maart 2016 zullen 
we met een groep van ongeveer 45 afreizen naar het Alpbachtal in Oostenrijk 
voor 3 dagen plezier in de sneeuw. 

Donderdag 29 oktober vindt de informatieavond plaats voor de leerlingen die meegaan met 
deze wintersportreis en hun ouders.  
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Naschoolse activiteiten 

Na de herfstvakantie starten de naschoolse activiteiten van dit schooljaar. Uw zoon/dochter 
heeft hierover een boekje ontvangen met daarin alle informatie per activiteit voor periode 1. 
Dit schooljaar wordt er gewerkt met twee periodes: van de herfstvakantie tot de kerstvakantie 

en van de kerstvakantie tot april.  

Ook dit jaar is er weer een ruime keus uit verschillende 
sportactiviteiten van freerunnen tot voetbal, basketbal en 
badminton.   

Verder is er ook de mogelijkheid te koken/bakken, kan er 
creatief gewerkt worden en zijn er theaterlessen.  

Ook dit jaar hoop ik dat er voor iedereen wat bij zit en er veel leerlingen gaan deelnemen aan 
de activiteiten. 
Inschrijven van de activiteiten kan door het inschrijfformulier zsm in te leveren bij de mentor 
of de docent LO. 

S. van Bakel 
Docente LO 

 

 
Verslag badmintontoernooi  

Ik vind het badmintontoernooi vanaf nu de leukste gymles van alle gymlessen. We kregen 

eerst de technieken en spelregels te horen die we moesten toepassen in het toernooi. Ik 

begon in de poule met Brian, Jorrit en meester. Toevallig speelde ik mijn eerste wedstrijd 

tegen meester. Ik begon best wel goed maar stond helaas achter, uiteindelijk had ik 12-8 

verloren. Tweede wedstrijd speelde ik tegen Brian, een goede tegenstander. Die wedstrijd 

won ik wel en tegen Jorrit won ik ook. In de poule werd ik tweede. Toen de hele klas klaar 

was ging juf de poules veder werken naar de halve en kwart finales. Maar omdat ik tweede 

was, zat ik bij de verliezers in de finale. Ik won uiteindelijk van Ian in de halve finale en ik 

won in de finale van Mike. Op het einde van de gym les werden de nummers 1 tot en met 3 

voorgelezen en kregen tegelijk een medaille. Het was een geslaagde gymles 

Van Justin 2F 
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Een bericht van S. Spieker  
 

 Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) 
 
De tweedejaars leerlingen gaan zich dit jaar voorbereiden op de bovenbouw van het vmbo: 
er moet gekozen worden voor een profiel in de basis beroeps- en kader beroeps 
vervolgtrajecten. Naast het lesprogramma betekent dit dat er elke woensdag aandacht is 
voor Loopbaan Oriëntatie Begeleiding, waarbij leerlingen zich dus oriënteren op de 
verschillende beroepenvelden binnen de profielen. In onderstaand schema ziet u welke 
profielen er op de scholen in de Zaanstreek worden aangeboden. 

 

 
* het profiel mobiliteit en transport wordt niet aangeboden in de Zaanstreek 
 
Na de zomer vakantie zijn de LOB lessen gericht op de leerlingen zelf, waar liggen de 
talenten en interesses. Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Hoe zit het onderwijs 
systeem in Nederland in elkaar? 
Vanaf 28 oktober vindt in het kader van de LOB een aantal lessen op andere locaties plaats. 
Zoals bijvoorbeeld lessen bij Tetrix in Zaandam.  Het LOB wisselrooster staat op de site, 
zodat u kunt zien welk profiel aan uw kind wordt aangeboden. Er kunnen excursies naar 
bedrijven  plaatsvinden binnen een profielblok van drie lessen in het wisselrooster. U wordt 
hier tijdig over geïnformeerd. 
  
  
Mw. S. Spieker 
Mentor 2D / LOB-stage coördinator 
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Ballon scheren (verslag van een LOB les) 
 
Voor LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) hadden wij “verzorging en zorg”. Wij moesten 

een ballon scheren voor een opdracht. Je moest de ballon een gezichtje geven, dan 

scheerschuim op zijn gezicht en we kregen allemaal een scheermesje om te scheren. De 
ballon mocht niet klappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We mochten ook onze wang scheren maar je moest oppassen voor de sneetjes want die 

doen pijn.  

 

 

  

 

 

 

 

Cisco klas 2E 
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Verslag gastles op woensdag 16 september 2015 

 

Hallo mijn naam is Furkan van 2B. Ik ga jullie iets vertellen over de woensdagen van 2B. Wij 

hebben elke woensdag  informatie over stages, zoals welke opleiding kies je en welke past 

bij je. Daarom krijgen we per opleiding les hoe je wat moet doen. Dit is om te kijken wat bij 

jou het beste past. Sommige leerlingen kiezen voor economie en handel, daarvoor moet je 

goed kunnen rekenen en lezen. 

Met mobiliteit en transport moet je met een vrachtwagen dingen ergens naar toe brengen . 

Op een woensdag kregen we informatie over vlees. De gastdocent zei dat er weinig mensen 

die richting kiezen, daarom kwamen ze hier om mensen die deze richting leuk vinden meer 

informatie te geven. Maar niemand van ons klas vond het leuk. We hadden wel 

iets leuks gedaan. We moesten dingen ruiken en vertellen wat het was, van 

welk dier komt dit vlees enz. Je moet dan 4 keer in de week werken en 1 dag 

naar school, als je het leuk vindt. Je krijgt ook geld als je daar stage loopt. 

 

 

 

 

 

 
 
Muziekles 

 
Deze week hebben we gedrumd voor een cijfer. We konden kiezen uit een makkelijke 
opdracht voor een zes, een iets moeilijkere voor een zeven, een pittige voor een acht en de 
echte rockers konden een negen verdienen … en u raadt het al: de negens vlogen ons om 
de oren! 
Proficiat allemaal met het behalen van een prachtig cijfer voor Muziek! 

Met muzikale groet, 

 

Herman Jager 

Docent muziek Saenstroom opdc/Compaen VMBO 

 

 


