
iedere leerling heeft een boek en 
leest regelmatig in de klas. Dank aan 
deze ouders voor hun hulp. 

Activiteiten 
In de loop van dit schooljaar zijn er 
naast veel goede lessen ook veel 
leuke activiteiten voor de leerlingen 
geweest. Ook voor de komende 
maanden staat er heel wat op het 
programma. 
U leest er in deze Nieuwsbrief meer 
over. 

Website 
Voor de nieuwe ouders: op de 
website vindt u onder “Voor ouders” 
informatie over hoe wij veel zaken 
geregeld hebben, er zijn diverse 
protocollen, het Leerlingenstatuut, de 
Gedragscode Multimedia, de 
klachtenregeling enz. te vinden. 
Behalve documenten vindt u op de 
site ook foto’s, de jaarplanning, 
alle brieven die verstuurd worden en 
actuele mededelingen. 

Informatie-avond  
Dinsdag 12 december ontvingen wij 
een flink aantal ouders van de 
leerlingen van groep 8 die 
belangstelling hebben voor het opdc. 
Onze docenten gaven enthousiast 
voorlichting en vertelden wat het opdc 
een leuke en goede school maakt. 
De ouderraad heeft de hal in 
kerstsfeer gebracht, de mentoren hun 
lokalen, dus het opdc zag er gezellig 
uit. 
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Geachte ouders, verzorgers, 

2017 is bijna voorbij. Voor 
Saenstroom was het weer een 
bijzonder jaar: drie mensen die 
afscheid namen (waarvan twee vlak 
voor de zomervakantie, dat moesten 
we in de vakantie oplossen), twee 
collega’s die een baby hebben 
gekregen, afscheid van de 2e 
klassers, veel aardige nieuwe 
leerlingen en enkele nieuwe 
medewerkers.  Het is fijn om te 
ervaren dat de sfeer én de werksfeer 
in school na de gebruikelijke 
wenperiode tot de herfstvakantie 
goed is en dat de meeste leerlingen 
het erg naar hun zin hebben op 
school. 

Ouderraad 
De ouderraad is na onze oproep 
tijdens de informatieavond in oktober 
compleet. Zij zijn met acht personen, 
een mooie gelijkmatige verdeling van 
ouders uit de Schakel, 1e en 2e klas. 
Naast het versieren van de school 
met kerstspullen werken zij ook mee 
als gesprekspartner als het gaat om 
onderwijskundig beleid, financiële 
zaken enz. Wij zijn altijd blij met hun 
vragen en suggesties. 

Bibliotheek 
Ook die draait weer volledig bemenst: 
iedere ochtend is er iemand (meestal 
een moeder, soms iemand van buiten 
de school) die de leerlingen helpt bij 
het inleveren en het lenen van een 
nieuw boek. Ons uitgangspunt is: 

VOORWOORD 
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Niveau van uitstroom 
Wij hebben uitgezocht hoe het 
uitstroomniveau van onze 2e klassers 
in juli 2017 was in vergelijking met het 
advies dat op de basisschool werd 
gegeven: basisberoeps, kader of 
theoretisch. 
Meestal had de basisschool hetzelfde 
advies gegeven als wij twee jaar later:  

 38 x waren de adviezen gelijk; 

 9 x was het uitstroomniveau basis-  
terwijl kaderberoeps was 
geadviseerd; 

 16 x was het uitstroomniveau 
kader of theoretisch waar het 
advies meestal basis was. 

 
Interessant om te zien dat er zo veel 
gebeurt in twee jaar. En dat het 
meestal sterker dan verwacht uitpakt. 
Is dat te danken aan het OPDC of zag 
de basisschool het te pessimistisch 
in? Beide kanten zullen meetellen, 
maar wij zijn tevreden met de cijfers 
en nog meer met gelukkige 
uitstromers. 
 
Pestonderzoek 
Zoals ieder jaar nemen we bij de 
leerlingen vragenlijsten af om te kijken 

op welke plek en welke momenten de 
risico’s van pesten het grootst zijn. 
Want neemt u van mij aan: pesten 
gebeurt op iedere school, ook bij ons.  
Maar: het is wel iets waar wij heel 
scherp op zijn. Iedere leerling die 
aanklopt omdat hij/zij gepest wordt, 
wordt serieus genomen. Mijn eerste 
advies aan leerlingen is altijd: vertel 
thuis en op school wat er gebeurd is. 
Echte pesters zoeken de plekken uit 
waar een volwassene niet alles in de 
gaten heeft en dat blijkt ook uit ons 
onderzoek: het schoolplein én de 
momenten dat de leraar/lerares de 
klas uit is, zijn de momenten met de 
grootste risico’s. 
 
Vakantie  
Zowel de medewerkers van 
Saenstroom als de leerlingen zijn vast 
blij dat de kerstvakantie aanbreekt.  
Namens het hele team wens ik u allen 
hele fijne kerstdagen, een gezellig 
Oud en Nieuw en een heel mooi 2018 
toe!   
 
 
Met vriendelijke groet,  
H.A. van Benthem, directeur 

“Pesten gebeurt op 
iedere school, ook bij 

ons maar, het is wel iets 
waar wij heel scherp op 
zijn. Iedere leerling die 

aanklopt omdat hij/zij 
gepest wordt, wordt 
serieus genomen.” 
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“Na de rondjes stappen 
moesten we leren om te 
draven en dan moest je 

dus weer meer 
schopjes geven en 

tegelijk draf zeggen en 
dan moest je ook 

proberen te gaan staan-
zitten.” 

Leerling doet verslag: 
 
Lieke Kooij, klas 1F 
 
Ik heb een paar weken geleden 4 
gratis lessen paardgereden. Via 
onze school mochten we dit 
proberen. We kregen les op 
Manege Veldt. Zelf reed ik in de 
eerste les met Zip. Eerst moest ik 
Zip met iemand delen. Zip was een 
heel groot en mooi bruin paard. De 
eerste les kregen we te horen hoe 
je moest sturen en hoe je een paard 
kan laten stappen en laten draven. 
Eerst moesten we een paar rondjes 
in de hoekslag van de bak stappen 
door kleine schopjes tegen de buik 
van het paard te geven, een bak is 
een hele grote bak met veel zand. 
De hoekslag loopt langs de rand 
van de bak daar moet je dus in 
draven stappen of zelfs galopperen 
maar galopperen hebben wij niet 
gedaan. Na de rondjes stappen 
moesten we leren om te draven en 

Paardrijden 
Leerlingen doen verslag: 

dan moest je dus weer meer schopjes 
geven en tegelijk draf zeggen en dan 
moest je ook proberen te gaan staan-
zitten. Tijdens dat hij aan het draven 
was in de eerste les had ik het staan-
zitten nog niet door maar later 
natuurlijk wel. In de 2de les kreeg ik 
een ander paard voor mijzelf 
genaamd Gabber. Het was een pony 
en hij was ook al best oud. Hij was 
licht bruin met een witte vlek op zijn 
neus. We moesten over balkjes lopen 
zonder ze aan te raken en natuurlijk 
ook weer proberen te draven. In de 
3de les moesten we weer over 
balkjes en weer draven en staan-
zitten dat lukte eindelijk. De laatste 
les moesten we om een soort paaltjes 
slalommen en draven en staan-zitten 
tegelijk, en over de balkjes zonder ze 
aan te raken. Ik vond het super leuk 
om te doen en ik heb er echt wat van 
geleerd. Ik had ook nog eens heel 
veel lol en dat is ook eigenlijk het 
enige wat telt.   

De andere leerlingen uit klas 1F 
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Muziekles 
 

Gastles van Clusiusstudenten 
 

Workshop 
bloemschikken gegeven 
door studenten van het 
Clusius College 
Alkmaar (Bloem & 
Design, niveau 3 en 4). 

Youtube kanaal van  
Lars Vonk klas 2E 

Onze 2e klasser Lars Vonk heeft 
een eigen YouTube kanaal 
genaamd “V from Me” … allemaal 
kijken! 
 
https://www.youtube.com/channel/U
CjC5jcRd9vCFXyxAOzFZj-A 
 
Met muzikale groet, 
 
Herman Jager 
Docent muziek 

Woensdag 6 december, hebben de leerlingen van de 2e klassen een workshop 
bloemschikken gekregen van 3 studenten van het Clusius.  
 
Eerst kregen ze uitleg over hoe je te werk gaat en daarna gingen ze zelf aan de slag! Zie 
hier het resultaat. 

https://www.youtube.com/channel/UCjC5jcRd9vCFXyxAOzFZj-A
https://www.youtube.com/channel/UCjC5jcRd9vCFXyxAOzFZj-A
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Naar grote hoogte met 1A! 

Recept van onze kookdocent 
 

“Angsten zijn 
overwonnen en er was 

niks anders dan 
positiviteit naar elkaar 

toe.” 

Lasagnerolletjes. 
 
Benodigdheden  
 

 3 lasagne bladen 

 Gehakt (krijg je van meester) 

 Halve ui 

 Handje groentemix 

 1 teen knoflook 

 Klein beetje olijfolie 

 Geraspte kaas 

 3 eetlepels tomaten saus 

 Zout en peper 
 
Werkwijze: 
 
Verwarm de over voor op 180 
graden.  
Zet een pan water op het vuur en 
breng het aan de kook.  

Doe de lasagne bladen in het 
kokende water en laat ze 3 minuten 
koken.  
Giet de lasagne bladen af in een 
vergiet en laat ze een beetje 
afkoelen.  
Snij de uien fijn en pers de knoflook 
teen. 
Zet de rode pan op het vuur met een 
beetje olijf olie, rul het gehakt, als het 
gehakt bruin is doe je de uien, 
groentemix en de knoflook erbij. Bak 
dit even mee.  
Voeg de tomatensaus toe aan het 
gehakt en de uien. Maak het op 
smaak met een beetje peper en zout. 
Verdeel het gehakt over de 3 lasagne 
bladen en rol ze op.  
Strooi een beetje geraspte kaas over 
de rolletjes en doe ze voor ongeveer 
7 minuten de oven in.  
 

Spannend, enthousiast, gezellig, 
gedurfd....enkele woorden om deze 
dag te omschrijven. Voor sommige 
leerlingen was het de eerste keer met 
de trein of naar Amsterdam. Na een 
korte treinreis gingen wij lopend naar 
de klimhal vlakbij station Amsterdam 
Sloterdijk. De klas luisterde goed naar 
de instructie en toen gingen wij naar 
grote hoogte.  
Ze begonnen met zekeren en 
klimmen. Angsten zijn overwonnen en 
er was niks anders dan positiviteit 
naar elkaar toe. Bij het abseilen werd 
het toch iets te hoog voor sommigen 
(ongeveer 10 meter!), maar met de 
steun van de docenten en 
klasgenoten werd er toch een poging 
gewaagd. Als laatst gingen wij 
boulderen met daarop aansluitend 
een heerlijke lunch. 
Op de terugweg was iedereen met 
elkaar in gesprek over het verloop van 
de dag. Al met al een energieke dag. 
 
Cansu Göral 
Mentor klas 1A 
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In 1C hadden alle leerlingen 3 kleine 
cadeautjes meegenomen. Alles was 
keurig ingepakt en in een apart tasje 
meegenomen, zodat we niet direct 
aan de pakjes konden zien van wie ze 
kwamen. In de eerste pauze hebben 
enkele jongens geholpen om de tafels 
aan de kant te zetten en de pakjes op 
een berg in het midden van de klas te 
leggen. Uiteraard lagen er van onze 
stagiaire, mw. Hauser, en mij ook 3 
pakjes op de stapel. We deden het 
Sinterklaasspel in 3 rondes. Bij elk 
aantal ogen van de dobbelsteen 
hoorde een bepaalde opdracht. 
Tijdens de eerste ronde werden de 
pakjes verdeeld. Tijdens de tweede 
ronde, met andere opdrachten, 
werden de pakjes uitgepakt. En toen 
de derde ronde begon nam ook de 
spanning toe, want nu verwisselden 
de pakjes regelmatig van eigenaar. 
We moesten pakjes ruilen, pakjes 
weggeven of van iemand afpakken, 
maar ook steeds 1 of 2 plekken naar 

Sinterklaasviering klas 1C 
links of rechts opschuiven. De 
stopwatch van mijn telefoon stond op 
20 minuten en toen die bijna 
afgelopen waren wilden de mannen 
steeds sneller spelen in de hoop de 
voor hen leukste cadeautjes te 
kunnen bemachtigen. De cadeautjes, 
die onder je stoel lagen op het 
moment dat de tijd om was, waren 
van jou. Tevoren hadden we 
afgesproken, dat we iets weg zouden 
geven aan klasgenoten, die 
misschien niets hadden of slechts 1 
cadeautje. Dat gebeurde en er werd 
ook driftig geruild. Uiteindelijk was 
iedereen tevreden, maar het 
belangrijkste was, dat het twee 
supergezellige lesuren waren. 
Ikzelf heb er een schattige Kerstman 
met een lichtje aan over gehouden, 
die ik tot de vakantie elke dag laat 
schitteren op mijn bureau. 
 
Dineke Kouwets 
Mentor 1C 

Kerstman met lichtje, 
gewonnen met het 
Sinterklaasspel. 

Schoolfeest Black&White 
Wat een gezellig feest was het 
donderdag 14 december jl.! Op deze 
avond hadden we ons schoolfeest 
met als thema Black & White. De 
leerlingen waren feestelijk verkleed 
maar ook de docenten hadden hun 
best gedaan qua kleding.  
Er kon worden gedanst, er was 
karaoke, men kon in een lokaal een 
potje schaken of dammen of 
leerlingen konden zich terugtrekken in 
een lokaal om even te chillen. 
De heer Hooijschuur, gymdocent, en 
de heer Badwy, docent, zorgden voor 
de muziek en er werd dan ook volop 
gedanst. 
 
We hopen op net zo’n grote opkomst 
van de leerlingen op het zomerfeest 
dat in juni zal plaatsvinden! 
 
de feestcommissie 
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Op 27 november hebben wij een 
ouderavond georganiseerd voor de 
ouders van de leerlingen van klas 2. 
Wij hadden die avond om informatie te 
geven, vertegenwoordigers van de vijf 
Zaanse scholen voor vmbo te gast. 
Mevr. Van Briemen heeft eerst in de 
hal een algemene inleiding gegeven 
over de profielen in de beroeps-
gerichte leerwegen in klas 3 en 4. 
Daarna konden de ouders een lokaal 
in om het verhaal over de school van 
hun keuze te horen. Zij kregen 
informatie over de basis- en de 

kaderberoepsgerichte leerweg én 
over de theoretische leerweg. Een 
nuttige avond, want de nieuwe 
profielen hebben grote veranderingen 
in de bovenbouw als gevolg én iedere 
school organiseert het onderwijs op 
een eigen manier. 
De informatie over de meeste scholen 
met betrekking tot dit onderwerp is te 
vinden op onze website onder 
mededelingen of via deze link. 

  

Op weg naar de bovenbouw van het vmbo 

Leuk om Sinterklaas te vieren, maar 
hoe? 
We zouden lootjes kunnen trekken en 
elkaar verrassen met een cadeautje, 
een surprise en een gedichtje – maar 
nee, dat was het niet. Het 
Sinterklaasspel? Hmmmmm……. 
 

Oké, we gaan zwemmen!  
 
Woensdag 6 december eerst nog 
even een paar “saaie” lessen. Daarna 
kon het feest beginnen: 
Met z’n allen op de fiets naar 
Zaangolf; bijna geen geduld om te 
wachten op de spoorbomen. “Juf we 
kunnen toch omfietsen?” 
Een kwartier later lagen we in het 
water; heel gezellig! De helft van de 
klas is nog een paar uur na schooltijd 
gebleven. 
“Zullen we dit volgend jaar weer doen, 
juf?” “Laten we er dan een reünie van 
maken.” 

Sinterklaaszwemmen klas 2B 

“Zullen we dit volgend 
jaar weer doen, juf?” 

http://www.saenstroom.nl/index.php/2017/12/20/presentaties-van-de-informatieavond-op-weg-naar-de-bovenbouw-van-het-vmbo/
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Leerlingen doen verslag: 
 
Senna Heijm en Bharinjo Kross 
 
De klas 2C ging op de fiets naar de 
Zaanse schans d´Swarte Walvis / 
chocolaterie. We kwamen aan op de 
Zaanse schans en wachtten op de 
directeur van d’Swarte Walvis. We 
mochten naar binnen en we zetten 
onze jassen en tassen aan de kant. 
We praatten over de geschiedenis van 
het restaurant d’Swarte Walvis. Hij 
nam ons mee naar een eetruimte 
waar bruiloften gevierd konden 
worden en normaal naar het mooie 
uitzicht van de molens konden kijken. 
Daarna bracht hij ons naar een 
belangrijke kamer waar vroeger 
belangrijke mensen kwamen zoals, 
burgermeester, eigenaars van 
schepen, notaris en een verpleger. 
Nadat hij verteld had over de 
belangrijke kamer gingen we op de 
trap naar boven en daar was ook een 
eetzaal hij vertelde over het schilderij 
op de muur van porselein dat het 
porselein schilderij eigenlijk in het 

Zaanse Schans klas 2C 

Chocola maken in het 
Cacoalab. 

rijksmuseum moest staan. Daarna 
gingen wij door een deur die maar 
1,75m was, we vonden dat grappig 
omdat Wesley en Nick er niet door 
konden. Daarna gingen we naar 
beneden en gingen we de keuken in.  
Daarna gingen we naar de kamer 
terug en kregen we chocolademelk 
met een koekje. We gingen onze jas 
en tas pakken en we gingen naar het 
cacao lab. Daar maakten we onze 
chocolademelk zelf. We gingen naar 
boven om soorten chocolade te 
proeven en proberen te raden. De 
smaken waren pure chocolade, melk, 
bieten en de heetste peper van 
chocolade had 1,2 miljoen hitte we 
hadden het stikken heet. We gingen 
met de klas wisselen zij gingen dus 
proeven en wij gingen chocolade 
maken. We moesten de chocolade 
nootjes zelf prakken en zelf 
verwarmen met poedersuiker. Als het 
een beetje nat is dan was je klaar en 
dan mocht je naar huis.  
  
Dit was het verslag van Senna en 
Bharinjo!   
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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 


