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Saenstroom opdc                         juli 2017 

====================================================================== 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Onze nieuwsbrief ontvangt u vier keer 
gedurende het schooljaar via uw emailadres (of via de post voor ouders die geen computer 
en/of internet hebben). 
 
Via deze nieuwsbrief wil ik graag de nieuwe leerlingen en hun ouders van harte welkom 
heten! De nieuwe leerlingen heb ik bijna allemaal gezien tijdens de POVO-ochtend op 
woensdag 5 juli jl. en veel nieuwe ouders tijdens de POVO avond. Ouders van nieuwe 
leerlingen hebben intakegesprekken gevoerd en op de POVO avond kennis gemaakt met de 
mentor van hun zoon/dochter.  
Gelukkig konden we dit jaar alle leerlingen met een “aanbeveling OPDC” plaatsen, maar alle 
klassen zitten echt vol! 
 
Het schooljaar is weer voorbij gevlogen. Een jaar met veel activiteiten, vooral in de 
laatste weken. Leuke activiteiten voor de schakel en eerste klassen o.a. een 
bezoek aan Schiphol. De  leerlingen uit leerjaar 2 zijn naar de Efteling 
geweest en hadden een leuke activiteitendag.  
 
Voor de leerlingen van klas 2 is het op weg naar de bovenbouw in een nieuwe school. Fijn 
om naar uit te kijken? Zeker, maar ook een moment waarbij je denkt: “en zien we elkaar dan 
nooit meer?”  Gelukkig komen er altijd veel leerlingen na een paar maanden langs om te 
vertellen hoe het met ze gaat. 
 
Het gebouw 
In de laatste weken vóór de zomervakantie  wordt er een begin gemaakt met een aantal 
werkzaamheden:  

- er worden in alle lokalen smartboards (C-touch screens om precies te zijn)  
opgehangen;  

- het keukenlokaal krijgt nieuwe apparatuur; 
- het vergaderlokaal beneden wordt echt geschikt gemaakt voor de 

trajectgroep en andere werkzaamheden door het te splitsen in 
twee ruimtes. 

 
Na de vakantie kunnen we weer een goede start maken.  
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Wisseling personeel 
Er zijn enkele wisselingen in het personeelsbestand per 1 augustus a.s.: 
 
Wij zijn bezig met het zoeken van een vervanger voor onze zorgcoördinator H. de Vos, die 
ons helaas gaat verlaten. Na 8 jaar OPDC is hij toe aan een andere stap in zijn carrière. Wij 
wensen hem alvast veel succes. Zijn daadwerkelijke vertrek vindt plaats zo gauw wij rond 
zijn met zijn vervanger. 
  
Mevrouw R. van Boxtel, begeleider in de trajectgroep, gaat ons verlaten. Wij danken haar 
voor wat zij voor de school gedaan heeft. 
 
De heer T. Noom wordt docent op het opdc en gaat ons ondersteunen in de opvang van 
leerlingen. 
 
Ouderraad Saenstroom  
Saenstroom opdc heeft een ouderraad. Deze raad vergadert zes keer 
per jaar met ondergetekende en denkt en werkt mee in allerlei zaken die 
spelen op school. Als u graag een bijdrage wilt leveren aan de 
ouderraad, geeft u zich dan op door een email te sturen aan 
info@saenstroom.nl of tijdens de eerste algemene ouderavond die 
enkele weken na de zomervakantie plaats vindt. We hebben nieuwe 
ouders nodig, want leden van de ouderraad die een zoon of dochter in 
klas 2 hadden nemen afscheid. 
Dus: 3 of 4 nieuwe leden zijn van harte welkom! 
 
Communicatie 
Het is het afgelopen jaar gebleken dat wijzigingen in de adres, telefoon of emailgegevens 
van ouders niet altijd bij de administratie terecht komen. Wij willen u dan ook vriendelijk 
vragen zodra er een wijziging is deze of door te geven aan de mentor van uw zoon/dochter 
of aan de administratie via info@saenstroom.nl. 
 
Namens het team van Saenstroom wens ik u en uw zoon/dochter een hele fijne 
zomervakantie!  
 
H.A. van Benthem 
Directeur 
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De doorstroomgegevens 2016/2017  

 

Vanuit de schakelklas stromen de leerlingen als volgt door: 
 
 naar vmbo klas 1 Saenstroom                       13 leerlingen  
 naar klas 1 andere school                 3 leerlingen  
 naar speciaal onderwijs                         1 leerling 
 
Vanuit leerjaar 1 vmbo stromen de leerlingen als volgt door: 
 naar een 2e klas K/T Saenstroom                 30 leerlingen 
 naar een 2e klas KB Saenstroom      15 leerlingen 
 naar een 2e klas BB Saenstroom                  38 leerlingen 
 naar een 2e klas BB andere school                2 leerlingen 
 naar praktijkonderwijs                  1 leerling 
 naar speciaal onderwijs        6 leerlingen 
 verlenging klas 1       1 leerling 
 
Vanuit leerjaar 2 vmbo stromen de leerlingen als volgt door: 
 naar een 3e klas BB                                     37 leerlingen 
 naar een 3e klas KB                                       12 leerlingen 
 naar een 3e klas TL                                      12 leerlingen 
 naar praktijkonderwijs                         2 leerlingen 
 naar speciaal onderwijs                         7 leerlingen  
 naar mbo        1 leerling 
 naar havo         2 leerlingen 
 
BB   =  basisberoepsgerichte leerweg 
B/K  =  basisberoepsgerichte/kaderberoepsgerichte leerweg 
KB   =  kaderberoepsgerichte leerweg 
TL   =  theoretische leerweg 
K/T =  kaderberoepsgerichte/theoretische leerweg  

 
====================================================================== 
 
 
Vrijwilliger gezocht voor de bibliotheek 
 
Welke ouder/verzorger/opa of oma vindt het leuk om in het nieuwe schooljaar als vrijwilliger 
een handje komen helpen in onze bibliotheek? We zoeken nog een ouder voor de maandag, 
dinsdag en vrijdag. Het betreft hier een paar uurtjes in de ochtend. 
 
Voor informatie kunt u een mail sturen aan mevrouw Bakker op 
m.bakker@saenstroom.nl of na de vakantie telefonisch contact 
met haar opnemen. 

mailto:m.bakker@saenstroom.nl
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Kaftpapier….koop niet te veel!    
 
Na de vakantie worden de boekenpakketten uitgereikt aan de eerste- en 
tweedejaarsleerlingen. Er wordt dan verwacht dat de leerboeken in de eerste week gekaft 
worden. Ben je nu al op zoek naar leuk kaftpapier of hoesjes? Prima natuurlijk, maar koop 
niet te veel. Vooral de basis-klassen gebruiken volgend schooljaar veel leerwerkboeken en 
die hoeven niet gekaft te worden. Voor wiskunde krijg je twee boeken en je kunt de kaft van 
het eerste boek gebruiken voor het tweede boek, dat scheelt weer. Voor de KT-klassen geldt 
dat ook voor biologie. Hieronder kun je per leerjaar en klas zien hoeveel boeken er gekaft 
moeten worden. 
 
Schakelklas: in overleg met de mentor  (niet of misschien een enkel boek) 
 
Basis  1:  
            -wiskunde deel  1A  (en later wiskunde deel 1B) 
            -Nask  
 
KT  1: 
            -Talent handboek 1 
            -wiskunde deel  1A (en later deel 1B) 
            -Nask 
            -handboek  Biologie 1A (en later deel 1B) 
 
Basis 2: 
            -wiskunde deel  2A  (en later wiskunde deel 2B) 
            -Nask 
                         
KT 2: 
            -Talent handboek 2 
            -wiskunde deel  2A  (en later wiskunde deel 2B) 
            -Nask 
            -handboek  Biologie 4 (en later deel 5) 

-Duits 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
de heer S. Rintjema 
Leermiddelenfonds Saenstroom 
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Kwaliteitszorg 

Ook het afgelopen jaar heeft de werkgroep kwaliteitszorg niet stilgezeten. Verschillende 
enquêtes en onderzoeken hebben plaatsgevonden waarvan u als ouder waarschijnlijk weinig 
gemerkt heeft.  
  
Rots en Water en TOP’s 
In de eerste klassen wordt met behulp van lessen “Rots en Water” getracht de weerbaarheid 
van leerlingen te vergroten. Aan de kinderen is o.a. gevraagd in hoeverre zij het geleerde 
toepassen en of zij meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Het “stevig staan” alsmede het 
opkomen voor jezelf in lastige situaties wordt het meest genoemd als datgene wat ze in de 
praktijk toepassen.  
In de tweede klassen is gewerkt met TOPs, waarbij aandacht wordt besteed aan het 
omzetten van denkfouten in TOP-gedachten. Leerlingen zijn over het algemeen positief, 
maar om meer continuïteit te bewerkstelligen is er voor gekozen om ook in de tweede 
klassen te gaan werken met de Rots en Water methode.  
 
Contacten PO en VO 
In oktober hebben wij leerkrachten van basisscholen op bezoek gehad om hen wat meer te 
vertellen over het OPDC en kennis te laten maken met verschillende docenten. Hierbij heeft 
er ook een terugkoppeling plaatsgevonden over het functioneren van hun oud-leerlingen. Het 
eerste en het laatste rapport zijn naar de basisscholen verstuurd. 
Richting het VO zijn er contacten geweest met betrekking tot onze oud-leerlingen. Het doel is 
de overstap van twee naar drie zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 
Oud leerlingen 
Wij volgen onze leerlingen nog twee jaar nadat zij het OPDC hebben verlaten. In september 
hebben wij alle leerlingen die twee jaar geleden van school zijn gegaan gebeld om te vragen 
of zij hun diploma hebben behaald en welke vervolgopleiding zij gekozen hebben. Het 
merendeel van de leerlingen behaalde hun diploma op het niveau waarop ze zijn 
uitgestroomd, waarbij er nog wel eens van richting wordt gewisseld. Uiteindelijk vindt 
iedereen een plekje, van niveau 1 tot en met 4 en sommigen in een leer- werk traject. 
 
Namens de werkgroep kwaliteitszorg wensen wij u een hele fijne vakantie. 
 
mw. G. Espinosa 
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LOB   
Het LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) programma dat in het tweede leerjaar op de 
woensdag plaatsvindt, is geëvalueerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat we weer een 
afwisselend en leerzaam programma hebben neergezet dit schooljaar. 

Het komende schooljaar zullen we op dezelfde voet verder gaan met in de eerste periode de 
methode Tumult. In deze lessen maken de leerlingen kennis met de verschillende profielen 
binnen het vmbo en krijgen ze inzicht in hun eigen vaardigheden en competenties. In deze 
periode is er ook een aantal gastlessen over verschillende beroepen. In periode twee krijgen 
de leerlingen in blokken van drie weken les binnen de verschillende profielen. In deze 
periode maken we een aantal uitstapjes naar bedrijven en gaan we op excursie naar Nemo, 
Bodyworld en het Rijksmuseum. In de derde periode gaan de leerlingen op stage. Door deze 
stage krijgen de leerlingen een beeld van de praktijk. We hopen dat onze leerlingen door dit 
brede aanbod aan activiteiten een goed beeld krijgen van wat ze willen kiezen aan het einde 
van klas 3. Een aantal leerlingen volgt hierdoor hun hart bij de keuze van de vervolg scholen. 
Zij gaan bijvoorbeeld niet voor de theoretische leerweg maar kiezen door de ervaringen die 
ze hebben opgedaan voor een beroepsgericht vervolg. Je moet doen wat bij je past en kijken 
naar een totaalplaatje als je een schoolkeuze gaat maken. De stages ondersteunen je 
daarin. 

De ervaringen van de gastlessen, excursies en stage worden gedocumenteerd in het 
portfolio. Aan het einde van het schooljaar vindt  dan een afsluitend gesprek plaats over 
portfolio en stage. Zo nemen de leerlingen een mooi verslag mee naar het derde jaar. 

Het LOB rooster voor volgend schooljaar is al klaar en zal na de vakantie op de website van 
de school te vinden zijn. 

We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe! 

Dhr. R. Kraaijeveld en mw. M. Bottse 
LOB coördinatoren 

 

 

Muziekles 

 
De leerlingen van de eerste klassen en de schakel hebben allemaal goed geoefend met 

elektronische muziek. Ze hebben DJ-en geleerd op de laptops van school èn op hun eigen 

telefoon, met apps als Launchpad en Tonematrix Audiotool. De resultaten waren verbluffend, 

wellicht zit de volgende Martin Garrix gewoon bij ons op Saenstroom opdc! 

Dhr. H. de Jager,  

muziekdocent   
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Triatlon 11 juli 2017 

Voor de tweedejaars leerlingen is de triatlon in het Jagersveld een vast onderdeel van het 

programma.  

Het was bewolkt, maar droog die dag. De meeste leerlingen waren al ruim van te voren 

aanwezig, voorzien van fiets, zwemgoed en sportschoenen. Precies om 12.15 uur gaven 

mevrouw van der Poel en dhr. Kraaijeveld het startsein. Daarna waren de leerlingen even 

niet meer aanspreekbaar; alle aandacht was gericht op het behalen van één van de bekers. 

(Sommige leerlingen dachten ons te slim af te zijn met een ingekorte route. Maar docenten 

van Saenstroom zijn niet zo makkelijk om de tuin te leiden.) 

 

De dames deden hun best, maar zagen af van het zwemmen. Helaas, daarom geen prijzen 

voor hen.De bekers gingen naar de echte winnaars, jongens die het hele parcours hadden 

gerend, gefietst en gezwommen!  

 

De eerste prijs werd in de wacht gesleept door Deyan Gest uit 2E, Brian Koomen uit 2C 

behaalde de tweede prijs  en Achmad Diallo uit 2E ontving de derde prijs!  Pedro Pereira 

Santos 2D kwam als vierde over de finish en kwam in aanmerking voor een troostprijs. 

Nummer vijf, Roelgene Doran uit 2C, kreeg een eervolle vermelding. 

Knap gedaan jongens! Een sportieve prestatie in een gezellige sfeer! 

Het broodje kroket na afloop was zeer verdiend!  

 

Mentoren leerjaar 2  
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Mentordag klas 2A 2017. 

Op vrijdag 14 juli was weer de jaarlijkse mentordag voor de 

tweede klassen.  

Klas 2A had op deze dag een uitstapje naar Amsterdam. 

Samen met mw. Krigee en mijnheer Biesbrouck begonnen 

we om kwart voor één bij de Amsterdam Arena voor een 

rondleiding. We hebben een kijkje genomen in het stadion, 

mochten op de stoelen van helden zitten in de kleedkamer en 

zagen een film over de metamorfose van het stadion voor de 

concerten die er ook gegeven worden. 

Hierna liepen we gezamenlijk naar het Stadsdeelkantoor van 

Amsterdam Zuidoost waar we werden opgewacht door gids Jenny van Dalen die ons al 

wandelend zou rondleiden door de Bijlmer. Maar eerst mochten we in de raadszaal zitten en 

kregen we een film te zien over hoe dit stadsdeel, waar ik woon, is ontstaan. 

De wandeling bracht ons naar een aantal kenmerkende plekken in de buurt, waaronder het 

monument van de Bijlmerramp en de buurtboerderij  de Gliphoeve. Hier vinden jonge 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een veilige en gezellige werkplek.  

De laatste stop was bij mij thuis waar de hele klas zou blijven eten. Mijn echtgenoot had een 

heerlijke Surinaamse maaltijd klaargemaakt. Om ongeveer half zeven werden alle leerlingen 

weer door hun ouders opgehaald. Het was bijzonder en reuze gezellig om mijn leerlingen bij 

ons thuis te ontvangen! Het was een hele geslaagde dag.  

 

Mw. M. Bottse, mentor klas 2A 

 

Mentorendag klas 2B, 2C, 2D en 2E op 14 juli 2017  

Na regen komt….. nog meer regen! De mentorendag wat een spetterend succes!  

We begonnen om 10 uur. Iedereen moest een verplichte 

wetsuit en een zwemvest aan. Tijdens het omkleden waren 

we al doorweekt. Toen het onweer uit de lucht was gingen 

we met zijn allen het water op met de raft.  

Duiken vanaf de boot, rondje rennen op de boot en 

wedstrijdjes tegen de andere boten. Niemand kwam droog 

over maar wat hebben we een lol gehad. 

Daarna het water op met kano’s. Wat een feest! Na 2 uur waterfeest zijn 

we gestopt. We hebben alleen maar blije gezichten gezien en van de 

mentoren misschien nog wel het meest.  

 

Of onze mentorendag in het water is gevallen? Zeker weten! En wat 

hebben we ervan genoten! 

 

Namens de mentoren van klas 2B, 2C, 2D en 2E 
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Schoolloopbaan van een oud-leerling 

Mijn schoolcarrière begon zoals iedereen op de basisschool. Hier kreeg ik in 2010 het advies 

om als vervolg opleiding VMBO-T te gaan doen. Echter, vanwege mijn leerachterstand, werd 

ik doorverwezen naar het OPDC in plaats van een reguliere VMBO school. Dit was niet 

waarop ik noch mijn ouders hadden gehoopt. Ik wilde namelijk havo gaan doen. Dit was de 

minimale eis waaraan ik moest voldoen, wilde ik enige kans hebben om mijn droom, om 

piloot te worden, waar te maken.  Maar voor mijn ontwikkeling was het heel voordelig dat de 

klassen klein zijn en dat er veel aandacht is voor de behoeftes van elke leerling.  

In de twee jaar dat ik op het OPDC heb gezeten heb ik enorm veel bijgeleerd. Ook haalde ik 

een groot  deel van de leerachterstand in, die ik op de basisschool had opgelopen. Ik kreeg 

steeds beter inzicht hoe  ik in elkaar zat en hoe ik het beste kon leren zodat de stof er op de 

lange termijn nog in zat. Het OPDC  heeft mij ook geleerd dat ik geen gemiddelde leerling 

ben. Ik moet hard werken om mijn werk af te krijgen en ik moet meer tijd steken in mijn 

leerwerk dan andere leerlingen. Maar het heeft mij vooral geleerd, dat ik het wel kan! 

Na het OPDC  heb ik nog twee jaar regulier VMBO gevolgd. Dit was een compleet andere 

wereld dan op het OPDC. De klassen waren een stuk groter en begeleiding bestond 

nauwelijks. Het gevolg hiervan was dat ik bijna verzoop in klas 3. Maar ook hier heb ik het 

met heel hard werken en met de goede basis vanuit het OPDC  gered. En heb ik in 7 vakken 

(ipv de verplichte 6) examen gedaan. Uiteindelijk haalde ik in 2014 het eindexamen VMBO-T 

met een prachtige 9,0 voor mijn Engels centraal examen.  

Omdat mijn doel nog steeds havo was, heb ik me hierna aangemeld bij het Pascal College. 

Ondanks dat ik net niet helemaal voldeed aan de toelatingseisen (ik kwam voor wiskunde 1 

punt tekort) besloot het Pascal College mij na een intake gesprek toe te laten. Dit kwam door 

mijn goede werkhouding en motivatie. Na 4 jaar VMBO was het dan zover, eindelijk Havo 

bereikt. Het eerste jaar verliep niet makkelijk. Vooral bij Wiskunde, Geschiedenis en 

Economie had ik moeite. Ik bleef ondanks het harde werken en volledige inzet onvoldoendes 

halen voor deze vakken. Uiteindelijk bleef ik net aan zitten in Havo 4. Het tweede jaar kreeg 

ik voor alle drie de vakken andere docenten, die anders uitleg gaven. Deze keer was ik nog 

meer vastbesloten om Havo 5 te halen en niks me in de weg te laten staan. Ik ging steeds 

meer voldoendes halen. Alleen Geschiedenis bleef een struikelblok.  Uiteindelijk ging ik de 

tweede keer ruim over naar Havo 5. 

Havo 5 was een jaar dat mij goed is afgegaan, ik was prima voorbereid en ik bleef 

vooruitgang boeken, zelfs op Geschiedenis. Ik heb vele dagen na schooltijd op school 

doorgebracht om toetsen door te nemen, vragen te stellen en uitleg te vragen. Ik was nu zo 

dichtbij dat havo diploma, ik zou het me niet laten ontglippen.  Uiteindelijk heeft al het leren , 

mijn doorzettingsvermogen en de inzet van mijn docenten zich uitbetaald. Op 16 juni werd ik 

gebeld dat ik voor de tweede keer in 4 jaar was geslaagd. Na 7 jaar hard te hebben gewerkt 

en een omweg te hebben genomen, heb ik uiteindelijk toch bereikt wat ik op de basisschool 

al wilde. Op 6 juli mag ik mijn Havo diploma in de Noorderkerk gaan ophalen. 

Als ik terug kijk realiseer ik me nog meer hoeveel de docenten op het OPDC me hebben 

geholpen om mijn doel te bereiken. Ze hielpen niet alleen om beter te leren, maar ook om 

steviger in mijn schoenen te staan. En ze hebben me twee jaar lang een fantastische tijd 

gegeven! 

                                       Lars Hajema 
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Project van klas 1D: Het bouwen van een stad. 

Een aantal weken geleden gaf meester Timo ons de leuke opdracht om een maquette te 

maken. We moesten in groepjes werken en vervolgens een plan maken. Daarna moesten 

we het plan uitwerken op papier. Het was een leuke opdracht en er kwam veel 

samenwerking bij kijken. De maquette die we maken was een ontwerp voor een stad. We 

moesten laten zien wat het verschil is tussen een stad en een dorp. Hiervoor zijn we met 

meester Timo naar de markt in Wormerveer gegaan, hier hebben we het verschil tussen een 

stad en een dorp besproken. Nadat we allemaal naar de markt zijn geweest begonnen we 

met de uitwerking. Er zijn veel mooie en creatieve ontwerpen gemaakt, zoals je op de foto 

kunt zien. Ieder groepje heeft zijn eigen unieke ontwerp gemaakt over hun opvatting van een 

stad. Omdat de opdracht heel vrij was konden we zelf bepalen hoe we de stad wilden maken 

en dat was erg leuk. 

Lars Winter en Timber Koster uit klas 1D. 
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Afscheidsavond leerlingen leerjaar 2 
 

Op maandagavond 17 juli namen wij afscheid van de tweedejaars leerlingen die allemaal na 

de welverdiende zomervakantie doorstromen naar klas 3 of een andere vorm van vervolg 

onderwijs.  

Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen werden bij de deur verwelkomd door de 

docenten met een heerlijke (non-alcoholische) cocktail.  

 

Na de speech van de heer Van Benthem, die in het kort schetste wat er zoal 

voorbij kwam dit schooljaar, keken we naar een filmpje waarin de mentoren en 

vakdocenten situaties van onze leerlingen naspeelden (bijv de spinners, de 

mannequinchallenge, de time-outs, de bottleflip en de vloer is lava).  

 

Daarna gingen alle leerlingen en ouders naar het lokaal van de mentor voor een persoonlijk 

woord en kregen de leerlingen een presentje van de school. Het was een geslaagde avond, 

een mooie afsluiting van een eveneens zeer geslaagd schooljaar! Iedereen een hele fijne 

vakantie gewenst en laat nog eens iets van je horen jongens en meisjes! 

 

mw. M. Bottse en mw. S. van Bakel 
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Vakantieregeling 2017/2018 

Herfstvakantie  21 oktober t/m 29 oktober 2017 

Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 04 maart 2018 

Goede Vrijdag Vrijdag 30 maart 2018 

2e Paasdag Maandag 2 april 2018 

Koningsdag 27 april 2018 

Meivakantie 28 april t/m 13 mei 2018 

2e Pinksterdag 21 mei 2018 

Zomervakantie 21 juli t/m 2 september 2018 

De vakantieregelingen van de Zaanse VO besturen verschillen in 2017-2018 licht van elkaar 

 

 

 
 
 
      
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


