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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. Aan het begin van het jaar waren 
dat de heer T. Noom (docent) en 
mevrouw K. Haringa (trajectgroep-
begeleider). 
Op 29 september hebben wij officieel 
afscheid genomen van mevrouw  
M. Bottse (mentor van 2A) en van de 
heer H. de Vos (zorgcoördinator).  
Zij worden vervangen door mevrouw 
K. Haaker en mevrouw J. Grodecka.  
 
Ook zijn er zo’n 100 nieuwe leerlingen 
op school gestart. We hebben dit jaar 
één schakelklas, zes 1e klassen en 
zes 2e klassen. Het opdc zit bomvol 
met 13 klassen die ieder goed gevuld 
zijn! 
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. 

VOORWOORD 
Groepsvorming is een belangrijk 
onderwerp dit jaar. 
 
Op dinsdag 19 september 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 
sociale media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op maandag 16 oktober hebben wij 
voor de ouders van de schakelklas en 
de eerste klassen een thema-avond 
gehouden met een aantal 
presentaties over de zorg voor 
leerlingen.  Op deze avond is ook iets 
verteld over de ouderraad en een 
oproep gedaan voor nog één nieuw 
lid. Deze actie was succesvol, 1 ouder 
gaat de vacature waarschijnlijk 
vervullen.  
 

Gerealiseerde 
onderwijstijd, lesuitval 
2016/2017  
Er was voor het schooljaar 2016/2017 
rekening gehouden met 3% lesuitval. 
Er hebben zich gedurende het 
schooljaar geen calamiteiten 
voorgedaan, maar er is een aantal 
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redenen voor een groter percentage 
lesuitval dan waar op was gerekend: 

 er was sprake van een aantal 
langdurig zieken; 

 er is een niet aan de start van 
het jaar geprogrammeerde 
studiedag georganiseerd; 

 9 docenten kregen een cursus 
aangeboden voor het 
begeleiden van stagiaires, deze 
cursus werd veel uitgebreider 
dan aan het begin van het jaar 
was afgesproken; 

 recuperatieverlof veroorzaakt 
ook nogal wat lesuitval. 

 
Veel uitval door ziekte e.d. wordt 
voorkomen door het invallen van 
collega’s. Tussenuren komen voor de 
leerlingen van Saenstroom in het 
geheel niet voor. 
 
De gerealiseerde onderwijstijd 
2016/2017 staat per klas in de tabel 
hieronder.  

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   

De gerealiseerde 
onderwijstijd 2016/2017 

“We hebben met de 
ouderraad afgesproken 

dat wij ouders vooraf 
om toestemming 

vragen, als wij een 
leerling een 

paracetamol willen 
geven.” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9p7DrpPzWAhWHshQKHT0vDfAQjRwIBw&url=http://goedgezond.info/2015/03/03/risicos-van-chronisch-paracetamol-gebruik-worden-onderschat/&psig=AOvVaw0Jkritr2ujH74DotL7gK_Q&ust=1508488716427341
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“We gingen eerst naar 
een bunker vol met 

dingen van de oorlog.” 

Leerlingen doen verslag: 
 
Kyan, Morris V., Matthias 1C 
 
Schoolkamp: We gingen eerst naar 
een bunker vol met dingen van de 
oorlog. We gingen naar het kasteel. 
Daar moesten we de spullen gaan 
droppen. We gingen naar het 
zwembad, lekker zwemmen. 
Daarna kregen we onze kamers 
waar we in moesten slapen en 
chillen. En we gingen lekker eten. 

Kamp 1e klassen – Slot Assumburg 
Leerlingen doen verslag: 

Daarna gingen we weer naar ons 
kamer. En toen waren er allemaal 
activiteiten. 
 

Kyo, Sem en Morris T. 1C 
 
Het fietsen was zwaar. We gingen 
een bunker bezoeken. We kregen 
een rondleiding van 10 minuten. 
Toen we klaar waren gingen we 
weer fietsen naar het kasteel. Toen 
we daar waren moesten we gelijk 
naar het zwembad De Waterakkers. 
Daar gingen we zwemmen. Daarna 
gingen we terug. Toen we in het 
kasteel waren moesten we meteen 
naar onze kamers. De kamers 

waren groot. We hadden douches en 
een wc. In de avond gingen de 
mannen voetballen en de andere 
mannen naar een verlaten huis. In die 
avond om 11 uur moesten we naar de 
kamers. De volgende ochtend gingen 
we naar de bioscoop. Dat was wel 
een graf film, die nergens op sloeg. 
Daarna moesten we weer naar school 
fietsen en naar huis!!!!!! 
 

Bezoek aan Het Fort aan den Ham, een fort van de Stelling van Amsterdam. 
Het is gelegen aan de spoorlijn van Uitgeest naar Krommenie 
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Muziekles 
 

Gastles politie 
 

“Als je opgepakt wordt 
dan moet je in een soort 
cel. Daar blijf je dan 
zitten, 6 of 9 uur. Het 
ligt er aan wat je 
gedaan hebt.” 

Leerlingen tijdens een les 
drummen 

Bij muziek hebben de eerstejaars 
en de schakelklas deze maand met 
veel plezier leren drummen. Er werd 
een basisritme aangeleerd door de 
docent aan één leerling, die het 
vervolgens weer aan de volgende 
leerde. Er was veel muzikaliteit te 
ontdekken tussen het lawaai en we 
hebben er ook nog mooie 
tekeningen van gemaakt.  
 
Met muzikale groet, 
 
Herman Jager 
Docent muziek 

Verslag van: Lindsey van der Meer.  
Datum: 27-9-2017.   
Les van: Jeroen & Marissa.   
  
Inleiding:  
We hebben informatie gekregen 
over het werken als politieagent en 
surveillant.  
We kregen die informatie woensdag 
27-9-2017.  
We kregen de les van Jeroen en 
Marissa.  
 
Werken bij de politie:  
Jeroen vertelde dat Politie zijn is 
meer dan alleen mensen oppakken.  
Er zitten meer regels aan vast, ze 
mogen niet zomaar hun wapen 
trekken of pepperspray gebruiken.  
Ze proberen het eerst zonder 
geweld op te lossen. Als je 
opgepakt wordt dan moet je in een 
soort cel. Daar blijf je dan zitten,  

6 of 9 uur. Het ligt er aan wat je 
gedaan hebt. Jeroen vertelde als je 
voor het eerst opgepakt wordt, moet 
je een foto maken en je vingerafdruk 
afgeven. Als je nog een keer 
opgepakt wordt, dan hebben ze je 
gegevens.  
Het maakt niet uit welk vakkenpakket 
je hebt. Je moet minimaal 17 jaar  
of 18 jaar zijn om de opleiding voor 
hoofdagent te gaan doen.  
Met alle diploma’s  kan je het beroep 
doen.  
 
Slot:  
Dit was mijn verslag. Ik vond het leuk 
om een keer informatie over 
politiewerk te krijgen. Ik weet niet of 
het me leuk lijkt om er bij te werken, 
maar voorlopig wil ik dat ook niet. 
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Recept van onze kookdocent 
 

Het goede doel 

“Doppen kunt u 
inleveren bij ons op 

school.” 

  

Vietnamees stokbrood met kip en 
koriander. 
 
Ingrediënten 

 2 witte pistolets (afbakbrood)  

 2 radijsjes  

 1 bosuitjes  

 50 g gezouten cashewnoten  

 1 takje koriander 

 Stukje kipfilet  
 
Bereiden 

1. Verwarm de oven voor op 
180ºC. 

2. Rooster de broodjes goudbruin 
in ca. 8 minuten.  

3. Snijd de kip en marineer de kip 
met een beetje ketjap. 

4. Bak de kip daarna goudbruin in 
een koekenpan 

5. Maak de radijsjes en de bosui 
schoon en snijd deze in 
ringen. 

6. Rooster de cashewnoten in 
een droge koekenpan 
goudbruin en laat ze 
afkoelen.  

7. Pluk de blaadjes van het 
koriandertakje af.  

8. Snijd de pistoletjes en beleg 
het broodje met kip, radijs, 
bosui, cashewnoten en 
koriander.  

 
EET SMAKELIJK! 
 
Dhr. R Stefels, docent koken 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lekkermaken.nl/recept/vietnamees-stokbrood-met-kip-en-koriander/&ei=a5evVOi-Ns7CPKGngagH&bvm=bv.83339334,d.ZWU&psig=AFQjCNFAxpfGaU8cvGw-cVf58ku7RhM3FQ&ust=1420880106269540
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Op woensdag 4 oktober nam dhr. Van 
Benthem ons mee naar het 
Rijksmuseum. Op school had hij al 
uitgebreid verteld wat we ongeveer 
konden verwachten. Hij had foto’s van 
een aantal schilderijen laten zien en 
bijzonderheden daarover verteld. 
In het museum herkenden we de 
schilderijen onmiddellijk. Het lukte 
helaas niet iedereen om ook in het 
museum de aandacht er bij te houden. 
Sommige leerlingen vonden de reis 
naar Amsterdam met tram en trein 
leuker dan het museum zelf. Zo vaak 
ga je niet met je klas op stap; dit was 
wel heel gezellig. 
Toch heeft iedereen er wat van 
opgestoken. Dat bleek vooral bij de 
opdracht de volgende dag, waarbij 
leerlingen bij diverse afbeeldingen van 
schilderijen moesten opschrijven wat 
ze erover wisten. Youri en Mikey 
vielen in de prijzen. Zij kregen een zak 

Rijksmuseum klas 2B 

“Ik vind het super lelijk 
omdat er veel 
goudklontjes in zijn en 
het weinig kleur heeft.” 

Marsjes van dhr. Van Benthem, die 
ze met de klas hebben gedeeld. Heel 
aardig! 
We hebben leerlingen ook gevraagd 
naar hun mening over de schilderijen. 
Maks antwoordde over Het Joodse 
Bruidje van Rembrandt: 
Ik vind het super lelijk omdat er veel 
goudklontjes in zijn en het weinig 
kleur heeft. Het heeft niets met de 
geschiedenis te maken. Er staan 
alleen maar rijke mensen op die 
willen trouwen. 
Hij ziet er weliswaar niet in, wat vele 
anderen er wel inzien – een 
meesterwerk – maar Maks heeft er 
wel naar gekeken en erover 
nagedacht. Dat is waar we het voor 
doen. En wie weet hoe hij er over 10 
jaar over denkt…. 
 
Hansje Harmsen 
Mentor 2B 

  

Het Joodse Bruidje van 
Rembrandt 
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Saenstroom opdc (orthopedagogisch 
didactisch centrum) verzorgt het 
onderwijs voor een aantal 
voorzieningen in de Zaanstreek: 
Saenstroom vmbo, Saenstroom TOP 
en Saenstroom BBZ.  
 
Saenstroom vmbo is een school voor 
leerlingen die de capaciteiten hebben 
om het vmbo onderwijs te doorlopen 
en daarbij een periode met extra 
ondersteuning goed kunnen 
gebruiken. Sommige leerlingen 
stromen na de 1e klas door naar klas 
2 van een reguliere school voor vmbo. 
De meeste leerlingen doorlopen op 
Saenstroom de hele vmbo-onderbouw 
(2 jaar) en stromen dan in de regel 
door naar de bovenbouw van een 
reguliere school voor vmbo. Onze 
schakelklas is een klas waarin 
leerlingen zich voorbereiden op de 
onderbouw van het vmbo. Op 
Saenstroom wordt gedegen onderwijs 
gegeven door gekwalificeerde en 
geïnspireerde docenten. 
 
Kenmerkend voor onze school is de 
geborgenheid die we leerlingen 
bieden. 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen 
zich bij ons veilig en thuis voelen, met 
plezier naar school gaan én trots zijn 
op hun school en werk. 
 

Onze school 

Noorderstraat 3 
1521 KA Wormerveer 

 
 

POSTADRES: 
Postbus 41 

1520 AA Wormerveer 
  

 
TELEFOON: 

(075) 6213725 
 

E-MAIL: 
info@saenstroom.nl 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.saenstroom.nl 

Onze school heeft: 

 kleine klassen met circa 15 
leerlingen 

 vaste mentoren 

 vakdocenten 

 een duidelijke structuur 

 individuele begeleiding 

 extra psychologische 
ondersteuning 

 intensieve oudercontacten 
 
Als school vinden we het belangrijk 
dat de leerlingen straks goed kunnen 
functioneren in de samenleving. Dat 
vraagt om goede kennis en 
vaardigheden en de juiste houding. 
Om voldoende voorbereid te zijn op 
‘nu en later’ richten de leerkrachten op 
onze school zich op het stimuleren 
van de eigenwaarde en de 
zelfstandigheid van leerlingen. 
Daarnaast bieden we kennis, maar 
trainen ook doorzettingsvermogen, 
zelfbeheersing, concentratie en 
creativiteit. 

Saenstroom opdc 


