
   

 

 

  Saenstroom opdc april 2016 

 

 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Voordat we gaan genieten van 2 weken meivakantie ontvangt u van ons deze nieuwsbrief.  
 
Uitstroom opdc 
Wij staan alweer aan het begin van de laatste periode van het schooljaar. We zien het 
moment naderen dat een aantal leerlingen uit de schakelklassen en klas 1 en vrijwel alle 
leerlingen uit de 2e klassen het opdc gaan verlaten. 
Het werk om die aanmeldingen voor de volgende school in orde te maken is zo’n beetje 
afgerond. Dit alles is zeker een compliment aan de betrokken mentoren waard; zij hebben 
weer veel werk gehad aan het invullen van alle noodzakelijke papieren en vaak uitvoerig met 
u en uw zoon of dochter gesproken om tot het juiste advies te komen.  

In de maanden januari tot en met maart hebben alle tweedejaars 
leerlingen dus een keuze gemaakt voor hun vervolgopleiding. De 
meesten zullen uitstromen naar de derde klas van het vmbo, 
basisberoepsgericht, kader beroeps of theoretisch. 

 
De cijfers op een rijtje:  
 
Totale uitstroom naar leerjaar 3: 98 leerlingen 
51 basisberoepsgericht naar een vmbo school binnen de Zaanstreek 
23 kaderberoepsgericht naar een vmbo school binnen de Zaanstreek 
12 theoretische leerweg naar een vmbo school binnen de Zaanstreek 

En 12 leerlingen zullen een ander traject gaan volgen. Deze leerlingen stromen door naar 
praktijkonderwijs, speciaal onderwijs of een vmbo school buiten de Zaanstreek. 
 

 
Instroom opdc  
De nieuwe aanmeldingen vanuit groep 8 zijn zo goed als rond. Dit is altijd een spannende 

tijd voor ons. We hebben, zoals het er nu uit ziet, volgend jaar één 
schakelklas, zes 1e en vijf 2e klassen. Dit betekent dat we 12 klassen zullen 
hebben. 
 
 



   

Ouderraad 
Op 1 juni a.s. vergadert het ouderraad. Dat zal de laatste vergadering zijn dit jaar. Om de 
leden te bedanken voor hun goede werk voor de school, gaan enkele docenten een lekker 
diner voor ze koken. Vijf van de twaalf ouders zullen die avond afscheid nemen als lid van de 
raad, opvolgers zoeken wij na de zomervakantie bij de ouders van de nieuwe leerlingen.  
Voor het etentje op 1 juni zijn ook de mensen uitgenodigd die ons wekelijks helpen in de 
bibliotheek, ook hen zijn wij zeer erkentelijk voor hun hulp. Deze mensen steken iedere week 
weer veel vrije tijd in de school, zonder hen zouden wij onze bibliotheek niet overeind kunnen 
houden. 
 
Activiteiten afgelopen maanden 
Ook de afgelopen maanden zijn er weer allerlei activiteiten georganiseerd voor de leerlingen.  
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u hier een kort verslagje over. 
 
Kwaliteitsonderzoek 
In de maand februari  hebben ongeveer 100 ouders en bijna alle leerlingen en medewerkers 
van Saenstroom de vragenlijst voor het kwaliteitsonderzoek digitaal ingevuld. 
We doen dit onderzoek één keer in de twee jaar samen met de zeven scholen van OVO-
Zaanstad: 
het Bertrand Russell College, het Zaanlands Lyceum, Praktijkschool de Brug, het 
Saenredam college, Trias vmbo, het Zuiderzee College en Compaen vmbo. 
Saenstroom opdc had net als de vorige jaren een uitslag om heel trots op te zijn én we 
hebben de scores van 2014 weer verbeterd. We kunnen zeggen dat onze ouders, leerlingen 
en medewerkers het OPDC zeer hoog waarderen. Op nagenoeg alle fronten is iedereen erg 
tevreden. Als je één kritisch punt kan noemen, is het dat leerlingen vinden dat pesten nog 
steeds voorkomt op de school. We werken er hard aan om dat goed aan te pakken. Gelukkig 
geven ook de leerlingen de school een veel hoger rapportcijfer dan leerlingen dat op andere 
scholen in Nederland doen. 
We zijn al aan het nadenken hoe we ons toch nog kunnen verbeteren. Tijdens een 
werkmiddag voor het team hebben we ons gebogen over de vraag: “en hoe gaan we nu een 
10 krijgen?”. Er zijn toen weer goede ideeën om uit te werken ontstaan. 
U vindt de uitslag van het onderzoek op de website van Saenstroom. 
 
Nieuwe website 
De nieuwe website komt, als alles technisch goed gaat, deze week in de lucht. Hij ziet er 
mooi uit en is informatief. Kijkt u er s.v.p. even naar. 
 
Ik wens u en onze leerlingen een fijne meivakantie toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
H.A. van Benthem 
Directeur Saenstroom opdc 
 



   

Open huis 2016  

Woensdagavond 10 februari jl. stonden de deuren van Saenstroom opdc 
wagenwijd open om ouders en kinderen te laten kennis maken met onze 
school.  

De school en de lokalen stroomden weer vol met nieuwsgierige kinderen die met hun ouders 
kwamen kijken hoe leuk het op Saenstroom is. Er waren bijna 60 leerlingen van ons naar 
school gekomen om te helpen bij alle activiteiten. En dat hebben ze, zoals gewoonlijk, heel 
goed gedaan. In de enquêteformulieren die na afloop werden ingevuld kregen onze 
leerlingen van alle bezoekers een grote pluim. En dat is volkomen terecht. Jullie kunnen en 
mogen trots zijn op jezelf. 

Wij willen nogmaals alle kinderen en de leden van het ouderraad die geholpen hebben 
hartelijk bedanken voor hun inzet op deze belangrijke avond. 

 S. Rintjema 
 

 
 
Snuffelstage en LOB 
Het is de meeste leerlingen gelukt om zelf een stageplek te vinden. Vanaf 13 april jl. tot en 
met 29 juni a.s. zijn de leerlingen van de 2e klas op stage uitgezonderd de woensdagen in de 
meivakantie.  
Tijdens de diverse stagebezoeken is het leuk om te zien dat leerlingen actief bezig zijn bij 
een bedrijf. Alle leerlingen maken een stageverslag dat individueel met de mentor op 
woensdag 6 juli wordt besproken.    
 
Om een beetje een indruk te krijgen wat leerlingen op de woensdagen zoal hebben gedaan 
en beleefd treft u hierna 2  verslagen aan van leerlingen. 
 
S. Spieker 
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Schiphol 
Mobiliteit en transport is één van de richtingen die leerlingen op het 

MBO kunnen kiezen. Klas 2 heeft  er alvast kennis mee gemaakt. 

 

Mobiliteit en transport  

Ik ben naar Schiphol geweest met de trein van Wormerveer naar Zaandam. Daarna gingen 

we overstappen naar Schiphol-station. Van te voren hebben we de treintijden opgezocht op 

www.9292ov.nl. 

Richting  

Toen we op het Station Schiphol waren, gingen we naar boven waar alle winkels en 

werknemers waren. Toen we daar waren gingen we mensen vragen wat hun beroepen 

waren, wat ze deden en wat hun opleiding was. Je moest dat opschrijven, wie het meeste 

had opgeschreven kreeg een beloning. 

Winkelen 

Tot slot mochten we vrij rondlopen en als je wou ook winkelen. Je mocht door het hele 

gebouw lopen behalve langs de douane. 

Wat vond ik er van? 

Ik vond het zelf erg leuk vooral dat we vrij mochten rondlopen en winkelen. Daardoor kon je 

alles goed zien en verkennen.  

Jelle Schuyt 2B 

====================================================================== 

 
Media, vormgeving en ict 
 
PROEFLES 
We gingen als klas naar het Zuiderzee College, voor een proefles met computers. We 
kregen de les van meneer Lakeman. Hij stelde zich voor en hij gaf informatie over de richting 
die je kon kiezen.  

 

DE DRIE OPDRACHTEN 
We kregen 3 opdrachten van meneer Lakeman. De eerste was een videoclip maken, daarna 
een spel maken  en een presentatie over jezelf. Hij liet ons ook de school zien, wat voor 
lokalen er zijn. Hij vertelde iets over de opleiding. Deze informatie vind je hier onder. 

 

OPLEIDING 
Je kan als leerweg basis of kader kiezen. Je mag kiezen wat voor soort vak je wilt doen. Hier 

zijn een paar voorbeelden: programmeren, repareren, geluid, film en fotografie.  

MIJN MENING 
Ik vind het een goede school want je kan daar van alles leren. 
 

 

Gemaakt door Furkan Doganc van 2B 



   

Schaatsen 
Op 16 februari jl hebben de leerlingen van de schakel en eerste klassen 

geschaatst bij de Meent in Alkmaar voor een goed doel. Hun sponsors waren 

natuurlijk de ouders, opa’s en oma’s, buren, de mentor enz. Het goede doel was 

dit jaar een project in Kenia dat georganiseerd wordt door de ouders van Tije in 

klas 1B. Zij werken in Kenia in een gebied waar geen goede watervoorziening bestaat en er 

dus grote risico’s zijn voor de volksgezondheid. Er worden waterputten geslagen en andere 

voorzieningen getroffen waardoor het hele gebied een enorme verbetering ondergaat. 

Honderd leerlingen hebben 2131 euro bij elkaar geschaatst. Dit bedrag is op maandag 18 

april jl in de hal feestelijk overhandigd in de vorm van een mooie cheque. Het bedrag is 

inmiddels via de bank overgemaakt.     

           

S. van Briemen 

              
  
  
  
  
  
  
 
De voedingsweek 

Sinds dit schooljaar hebben alle leerlingen kennis gemaakt met het DOiT programma. DOiT 

maakt leerlingen van de leerjaren 1 en 2 van het voortgezet onderwijs op een leuke en 

leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. De leerlingen 

onderzoeken hun eet- en beweeggedrag, vergelijken dat met de norm, en kijken naar de 

invloed die vrienden en reclame hebben op hun eigen eet en beweeg gedrag. Uit onderzoek 

blijkt dat DOiT effectief is op de langere termijn en bijdraagt aan betere leerresultaten en 

minder schoolverzuim. DOiT is daarom een door het Centrum Gezond Leven erkend 

lespakket en draagt bij aan een Gezonde School. 

 

Alle leerlingen hebben super mee gedaan! 

 

L. de Boer 
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 Sabir Ghanfari/2F 

 

De Voedingsweek 

Onze school begon met het thema de voedingsweek, omdat onze school een gezonde 

school is. We kregen een boekje genaamd DO IT en daar maakten we opdrachten in. In dat 

boekje waren 2 kinderen die steeds nieuwe opdrachten beschreven die wij moesten invullen. 

Tevens kregen we een stappenteller om te meten of je wel genoeg bewoog. 

Nederlands 

Bij Nederlands begonnen we aan een het boekje DO IT , hierin maakten we bij elke les een 

hoofdstuk. Bij elk hoofdstuk moest je een onderzoek doen bijvoorbeeld: je moest een 

weekend bijhouden wat je allemaal at. De schijf van 5 hebben we ook behandeld. 

Duits  

In ons Duitse werkboek behandelden we het hoofdstuk Essen und Trinken. We moesten 

allemaal Duitse gerechten opschrijven die je kent en deze in alfabetische volgorde zetten. 

We hebben ook een gesprek in het restaurant nagespeeld. Iemand was de ober en de ander 

speelde de klant. 

Gym  

Bij gym hadden we  eerst een normale les maar halverwege de les liet de meester een bord 

met allemaal drankjes zien. Naast de drankjes was een schema geplakt. Op het schema 

stond hoeveel suiker er in de frisdrank zit en hoelang het duurt om deze calorieën te 

verbranden. Tenslotte kregen we een quiz over dit bord die gewonnen is door Mert. 

Ontbijt 

Ter afsluiting van de voedingsweek hebben we een “paas”ontbijt gemaakt. Sommige 

leerlingen hadden wat van thuis meegenomen. Arsen en Maruan hadden pannenkoeken met 

bosbessen gebakken en Marijn had een hele lekkere meloen mee want fruit is erg gezond. 

Ian had de tafel feestelijk gedekt. Het was een leuke ochtend. 

Voedingsweek 



   

Klassenlunch   

Elk  jaar krijgen de eerste en schakelklassen van Albert Heijn een lunch aangeboden. 

Deze lunch vond plaats op donderdag 7 april. Enkele weken ervoor hebben we gewerkt met 

het boekje Do it, over gezond eten en bewegen. 

Ouders hebben ook een boekje ontvangen over het onderwerp en thuis ongetwijfeld 

stappentellers en schijven van 5 langs zien komen. We hebben veel geleerd over slechte 

voeding en drankjes. Veel leerlingen waren zich niet bewust van het aantal suikerklontjes, 

dat in veel frisdranken zit. Maar ook  in veel andere producten zit vaak te veel suiker, zout of 

vet. Veel leerlingen gingen ineens op de meegebrachte pakjes koek en drinken kijken wat er 

eigenlijk in zat en soms verbaasde hen dat en aten of dronken ze het niet op. 

We snappen dat voortaan niet alle lekkers aan de kant wordt geschoven, maar hopen wel 

dat we de leerlingen bewust hebben gemaakt van wat wel en niet gezond is. 

Als afronding hebben we genoten van de lunch van Albert Heijn, die uitsluitend bestond uit 

magere en gezonde producten. Van het fruit werd gesmikkeld, maar ook de tomaten en 

komkommers (in plakjes) vielen goed in de smaak bij een plakje kaas of kipfilet. 

We zijn trots op de vele gezonde lunches, die de leerlingen bij zich hebben en bedanken 

daarvoor ook de ouders. En nu maar volhouden allemaal! We wensen iedereen daarbij veel 

succes! 

 

D. Kouwets 

 

        



   

Basketbal Olympic Moves  

Op dinsdag 22 maart zijn er zes leerlingen met meneer Jantjes naar 
Almere afgereisd om deel te nemen aan de regionale finale 
streetball van Olympic Moves. Mert, Mike, Mees, Moataz, 
Ivar en Kyenzo waren de leerlingen die door de zware 
selectieprocedure zijn gekomen. Na een totaal van acht 
wedstrijden tegen andere scholen zijn de jongens 2e 
geworden! Een knappe prestatie, maar helaas net niet 
genoeg om door te gaan naar de landelijke finale. De 
jongens hebben super sportief en met respect voor de 

tegenstanders gespeeld. Een super prestatie!   

 

Zandvoort Circuit Run 

Zondag 20 maart hebben er 12 leerlingen van het OPDC mee gedaan aan de scholenrace 
van de Zandvoort Circuit Run. Joey, Roy, Ricardo, Joshua, Jamay, Tije, Dion, Ramon, Finn, 
Noah, Mert en Luc hebben de run van wel 4,2 kilometer met succes volbracht! Het was een 
unieke ervaring om over het circuit van Zandvoort te mogen rennen. In iedere bocht werden 
de leerlingen vooruit geblazen door opzwepende muziek. Trots konden alle leerlingen dan 
ook aan het eind een mooie medaille ophalen. Al met al een zeer gezellige, sportieve en 
geslaagde dag!  

Sportieve groet, 

M. Jantjes 
 
 

  



   

Verslag bezoek studio  
 

We gingen op de fiets naar de studio. Om daar radio gaga te gaan op nemen. Daar kregen 

wij een uitleg over wie is wie en wat is wat. Toen gingen we beginnen.  

De groep werd in tweeën gedeeld  de ene klas en de andere. OSB begon met zingen. Onze 

groep werd  in drie groepen gemaakt die gingen met elkaar zingen.  

Toen iedereen klaar was wisselden we om met de andere klas. Zij gingen zingen en wij 

gingen kijken in de controlekamer.  

Toen iedereen klaar was gingen we terug naar school.   

Van Dion uit OSB 

                              

                              
 

 

 

 

 

Schaaktoernooi 
Vrijdag 26 februari was de finale van het schaaktoernooi welke is gehouden in de eerste 

klassen en de schakelklassen. Uit elk van de deelnemende klassen waren twee finalisten. 

Het was een fijne ochtend en het schaakniveau lag hoog. Na een spannende poule is de 

finale gespeeld tussen Don en Ramon, beiden uit OSB. De finale is gewonnen door Don, hij 

heeft als prijs een mooi schaakbord gekregen. Voor alle spelers was er ook nog iets lekkers. 

K. Korteweg 

mentor 
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Wij gaan doppen sparen voor geleidehonden.                       

                              Doe je mee? 

 

                                     
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of 

melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt 

zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als het 

transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten 

goede aan de opleiding van onze geleidehonden. 

Meest gestelde vragen 

 Hoeveel doppen zijn er nodig om een hond op te leiden? De basisopleiding van 

onze honden kost 5.000 euro. Zo krijgt het hondje in zijn eerste levensjaar een goede 

basis die onmisbaar is om geleidehond te worden. Alle kosten zijn hierin inbegrepen; 

te denken aan voer, medische onkosten en professionele begeleiding van het 

pleeggezin en KNGF-instructeurs. Voor deze basisopvoeding zijn ongeveer 8 miljoen 

doppen nodig. 

 Wat is de opbrengst tot nu toe? Inmiddels is ruim 40.000 kilo aan doppen 

ingezameld (dec 2015). Dit betekent twee keer een basisopleiding voor een 

geleidehond! 

 Is er een einddatum voor de actie? Wegens het grote landelijke succes zit er geen 

einddatum aan de actie en gaan wij graag, samen met u, gestaag verder! 

 Waarom mogen er alleen harde plastic doppen worden gespaard? De reden 

hiervoor is dat doppen met 100% zekerheid bestaan uit bepaalde grondstoffen die het 

recyclebedrijf van ons aanneemt en waar KNGF Geleidehonden vergoeding voor 

krijgt.  

 Wat wordt er na recycling van de doppen gemaakt? Van de doppen worden plastic 

pallets gemaakt. Niet alleen het plastic recyclen is dus milieubewust. Het spaart ook 

bomen die anders voor de pallets waren gebruikt. 

De verzameldoos staat bij de kamer van meneer Van Veen (conciërge) 



   

Beste ouders en leerlingen, 

Dion Sickmann uit OSB spaart mobieltjes voor het goede doel, stichting opkikker. 

In 2016 gaat Stichting Opkikker door met het inzamelen van oude mobiele telefoons. Voor 

iedere ingezamelde telefoon krijgen wij een vergoeding. De opbrengst van de mobieltjesactie 

komt volledig ten goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met een 

langdurig ziek kind. Voor meer informatie over Stichting Opkikker kunt u een kijkje nemen op 

www.opkikker.nl 

 

Met dank aan de inzet van duizenden enthousiaste inzamelaars zijn wij de afgelopen zeven 

jaar in staat geweest om in totaal meer dan 420.000 mobiele telefoons in te zamelen. Ook dit 

jaar kunnen. wij niet zonder uw hulp! Want de doelstelling voor 2016 is het inzamelen van 

maar liefst 80.000 telefoons. 

De mobieltjes voor deze actie kunnen worden ingeleverd via de conciërge van Saenstroom. 

 

 


