
 

 
 
 
 
 
   
  

 

 

 
 
Externe vergelijking 
tevredenheidsonderzoek 

Als je de score van alle vragen 
vergelijkt met de landelijke score, dan 
zie je dat wij op 93 vragen significant 
hoger scoren dan landelijk en op 2 
vragen significant lager. Significant wil 
in dit geval zeggen dat op een 
waarderingsschaal van 1 tot 5 een 
afwijking bestaat van 0,3 punten of 
meer.  

Interne vergelijking 
tevredenheidsonderzoek 
Ook wordt gerapporteerd hoe alle 
partijen de vragenlijst scoren in 
vergelijking met 2016. Daar zien wij 
dat we in de school soms wat 
strenger naar onszelf kijken. Bij 
ouders en leerlingen zijn de scores 
eigenlijk hetzelfde (en dus net zo 
positief) als twee jaar geleden. 

Trots 

Wij zijn met zijn allen vooral trots op 
dit mooie resultaat, we vinden het fijn 
om te zien hoeveel waardering er is 
voor onze school. Wij zullen met het 
hele team het onderzoek bespreken 
en onderzoeken hoe we nog beter 
kunnen worden.  
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Geachte ouders/verzorgers, 
 
Voordat we gaan genieten van de 
meivakantie ontvangt u van ons deze 
nieuwsbrief.  
Ruim twee weken vakantie voelt als 
een enorme luxe. Wij hopen dat de 
leerlingen veel zon en energie 
opdoen om daarna het schooljaar 
goed af te maken. 

Tevredenheidsonderzoek  
maart 2018 
In maart hebben 124 ouders (van de 
in totaal 190 leerlingen) het 
tevredenheidsonderzoek ingevuld. 
Een vragenlijst over allerlei zaken in 
het schoolleven. Ik wil die vele ouders 
daarvoor bij deze graag bedanken. 
Ook hebben bijna alle leerlingen en 
medewerkers de vragenlijst ingevuld. 
Wij hebben half april de rapportage 
ontvangen, hierbij krijgt u van mij 
alvast een eerste samenvatting van 
de gegevens. 

Rapportcijfer 
tevredenheidsonderzoek 
Wij zien dat de rapportcijfers die alle 
partijen aan Saenstroom geven toch 
weer iets hoger zijn dan 2 en 4 jaar 
geleden (en toen zei het onderzoeks-
bureau al dat de resultaten bijzonder 
goed waren).  
We komen nu op een uitzonderlijk 
hoog rapportcijfer uit dat 0,7 punten 
hoger is dan het landelijk gemiddelde. 
Hieronder een tabel met de cijfers van 
de diverse groepen van de laatste 4 
onderzoeken.  

Van de directie 
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Uitstroom opdc 
Wij staan alweer aan het begin van de 
laatste periode van het schooljaar. We 
zien het moment naderen dat enkele 
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 afgerond. Compliment aan u als 
ouders en aan de mentoren. Samen is 
er veel werk verzet om alle 
noodzakelijke papieren rond te 
krijgen. Er is vaak uitvoerig met u en 
uw zoon of dochter gesproken om tot 
het juiste advies te komen.  
De meeste leerlingen zullen 
uitstromen naar de derde klas van het 
vmbo, basisberoepsgericht, kader 
beroeps of theoretisch. 

De cijfers op een rijtje  
Totale uitstroom naar leerjaar 3:  
87 leerlingen 

 40 leerlingen gaan naar de 
basisberoepsgerichte leerweg 

 9 leerlingen gaan naar de 
basisberoepsgerichte of 
kaderberoepsgerichte  leerweg  

 (definitieve keuze volgt 
binnenkort) 

 11 leerlingen gaan naar de 
kaderberoepsgerichte leerweg 

 21 leerlingen gaan naar de 
theoretische leerweg 

 2 leerlingen gaan naar het 
speciaal onderwijs 

 2 leerlingen doen de 2e klas nog 
een keer 

 1 leerling gaat naar de 2e klas 
theoretische leerweg 

 Van 1 leerling is nog niet zeker 
wat het vervolg wordt 

 14 van de 87 leerlingen gaan 
naar een 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, vijf 1e en zes 2e 
klassen. Dit betekent dat we krimpen 
van 13 naar 12 klassen. Er kwamen 
dit jaar veel minder leerlingen naar het 
vmbo in de Zaanstreek dan het jaar 
daarvoor, dat merken wij net zo goed 
als de grote vmbo-scholen. 

Ouderraad 

Op 13 juni a.s. vergadert de 
ouderraad. Dat zal de laatste 
vergadering zijn dit jaar. Om de leden 
te bedanken voor hun goede werk 
voor de school, gaat één van onze 
docenten een lekker diner voor ze 
koken. Vier van de acht 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 13 juni worden ook 
de mensen uitgenodigd die ons 
wekelijks helpen in de bibliotheek, ook 
hen danken wij 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. 
 
Ik wens u en onze leerlingen een fijne 
meivakantie toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
H.A. van Benthem 
Directeur Saenstroom opdc 

“Samen is er veel werk 
verzet om alle 
noodzakelijke 

aanmeldingspapieren 
rond te krijgen. Er is 

vaak uitvoerig met u en 
uw zoon of dochter 

gesproken om tot het 
juiste advies te komen.” 

UITSTROOM 
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“De eerste les leerden 
we stappen, wisselen 

van hand en draf. Alles 
werd rustig en goed 

uitgelegd.” 

Leerlingen doen verslag 

Leann, Evan, Jamie, klas 
1A 
 
Wij hebben een paar weken 
geleden 3 gratis lessen 
paardgereden. Via onze school 
mochten we dit proberen. We 
kregen les op manege ‘t Veldt.  
 
De eerste les reed ik op Zip, Evan 
op Eva en moest afwisselen met 
Jamie. De eerste les leerden we 
stappen, wisselen van hand en draf. 
Alles werd rustig en goed uitgelegd.  
 
De tweede les moesten we om de 
pionnen heen stappen, draven. Aan 
het begin van de tweede les keken 
we wie de grootste was en wie de 
kleinste. Evan moest op Zip (de 
grootste) Jamie moest op Pipa (de 

Paardrijden 
Leerlingen doen verslag: 

middelste) en ik op Eva (de kleinste). 
De tweede les was vooral leuk omdat 
we door de hele bak mochten rijden.  
 
De derde les mocht ik op Zip, omdat 
Evan zijn teen had gebroken en niet 
in draf kon dus die moest op Eva. 
Omdat het natuurlijk warm was 
gingen we eerst draf door de hele 
bak. Daarna mochten we buiten 
stappen.  
 
Als je naar beneden wou moest je 
naar achter leunen en om omhoog te 
gaan moest je naar voren leunen 
(ander is het moeilijk voor het paard 
om te lopen).  

Vrijdag 12 januari hebben de 
leerlingen deelgenomen aan een 
clinic over het leven en sporten met 
een beperking onder leiding van 

(S)cool on Wheels 
Leerlingen doen verslag: 

Geert Schipper, zilveren medaille 
winnaar Paralympische Spelen van 
2016 in Rio tijdens het onderdeel 
triatlon! Het doel van deze clinic is de 
beeldvorming te veranderen over hoe 
er naar een persoon met een 
beperking wordt gekeken. 
Geert Schipper geeft clinics waarbij 
hij vertelt en laat zien hoe hij zijn 
leven met een beperking beleeft. 
Voorop staat duidelijk dat hij niet 
zielig is en vooral niet zielig gevonden 
wil worden. Geert is niet gehandicapt 
maar heeft een beperking. Bijna alles 
kan als je maar wil, want waar een wil 
is, is een weg. 
 
M. Hooijschuur 
Gymdocent 
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Muziekles 
 

Bibberbeestjes, lob les 
 

Workshop  
bibberbeestjes maken. 

Onlangs hebben alle eerste klassen 
en de schakel kennis gemaakt met 
de Cajon, een slagwerkinstrument 
uit Peru. Het klinkt een beetje als 
een drumstel, maar het ziet er uit 
als een doos. Of een vogelhuisje 
XL. We hebben er allerlei klanken 
uit leren halen, ritmes gespeeld en 
het noten lezen toegepast.   
De lange gewelfde cajon, waar je 
niet op moet zitten maar die je op 
schoot kunt houden, was de 
favoriet. Lekker muzikaal rammen, 
en nog leuk ook!  
 
Herman Jager 
Docent Muziek 
 

Is techniek (PIE) iets voor jou? Maak een bibberbeestje en je weet het. 
 

Een batterij en een motortje op een strip kroonsteentjes bevestigen; de stroomkring sluiten en daar begint het beestje al 
te bibberen. Brbrbrbrbrbrbrbr hoorde je op alle tafels. Toen moest het beestje nog poten, voelsprieten, een kop en een 
staart krijgen. Ze waren door het dolle heen, de beestjes. Ze gingen alle kanten op. Wat bijbuigen of inkorten en daar 
gingen ze vooruit (of achteruit ). 
 
H. Harmsen 
Mentor 2B 
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“Tijdens de lessen 
hebben de leerlingen 
kennis gemaakt met 

verschillende 
traditionele japanse 

wapens, waaronder een 
bo (houten stok), tonfa 

(wapenstok) en een 
kama (zeis).” 

Tijdens de zelfverdedigingsmaand 
zijn er verschillende 
zelfverdedigingssporten aan bod 
gekomen: judo, kobujitsu, 
kickboksen en boksen. 
 
We trapten in januari af met twee 
lessen judo op een echte judomat 
en met judopakken om de beleving 
nog groter te maken. Hierbij hebben 
de leerlingen verschillende 
kanteltechnieken geleerd en 
hebben ze vooral op een speelse 
wijze kennis gemaakt met de 
balansverstoring van het lichaam. 
Dit sluit naadloos aan op onze Rots 
& Water lessen waarbij je erg moet 
letten op je lichaam en het stevig 
gronden en centreren van het 
lichaam. Twee vliegen in één klap 
dus! 
 
Na twee weken judoën was het de 
beurt aan Robin Koersen met zijn 
sport kobujitsu van zijn sportschool 
Kobu Ryu Koersen. 
Ryu kyu is de japanse naam van 
het eiland Okinawa ten zuiden van 
Japan. Ko betekent oud, bu staat 
voor krijgskunst en jitsu voor de 
vaardigheid en techniek. De oude 

Lessen zelfverdediging 
Leerlingen doen verslag: 

krijgskunsttechnieken uit Okinawa. 
Het draait daarbij niet alleen om 
trainen met oefenwapens en 
katavormen, het betreft ook de 
herkomst van deze krijgskunst en de 
culturele achtergrond hiervan. 
 
Tijdens de lessen hebben de 
leerlingen kennis gemaakt met 
verschillende traditionele Japanse 
wapens, waaronder een bo (houten 
stok), tonfa (wapenstok) en een kama 
(zeis).  
 
Na drie weken hebben wij 
gekickbokst op locatie bij Sports 
Acadamy Schreiber in Assendelft. 
Hier zijn de leerlingen fysiek lekker 
afgemat door Bob, Irma en hun zoon. 
Ook hebben ze de basisbeginselen 
van hun sport bijgebracht door middel 
van verschillende stoot- en 
traptechnieken op de bokszak.  
 
Als toetje kwam Anissa Haddaoui 
langs, tweevoudig wereldkampioene 
boksen om de leerlingen te finetunen 
qua boks- en grondtechnieken. 
 
M. Hooijschuur, gymdocent 
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Pubers zijn leuk, zeker als je ze begrijpt 
 

“Geef me liever die 
schroevendraaier even 
aan. En laat jij die hond 

ook maar lekker zelf 
uit.” 

Beste ouders, 
Graag wil ik een boeiend boek 
onder uw aandacht brengen. Het 
heet: “Pubers zijn leuk” met als 
ondertitel “Zeker als je ze begrijpt”. 
Het is een inspiratieboek voor 
ouders van pubers en geschreven 
door Tischa Neve (€ 19,95 bij 
bol.com).  
Er staan, over het algemeen goed 
te lezen, theoretische stukjes in, 
maar ook veel praktijkvoorbeelden 
en herkenbare situaties. 
Hieronder vindt u één bladzijde uit 
het boek, om alvast in de stemming 
te komen. 
 
Veel leesplezier,  
 
D. Kouwets 
Mentor 1C 
 
 

Gastblog Steven Pont 
Steven Pont is oud-onderwijzer, 
ontwikkelingspsycholoog, 
systeemtherapeut, 
mediator en auteur van 
verschillende boeken over de 
ontwikkeling van kinderen. 
 
Verbouwing 
Stelt u zich eens een winkel voor. 
Een eenvoudige. Er staat een 
simpele kassa en ook de dingen die 
verkocht worden, zitten niet al te 
ingewikkeld in elkaar. 
Dan wordt besloten dat het allemaal 
anders moet. De schappen volstaan 
niet meer. Er moet daarvoor in de 
plaats een ingewikkeld exposure-
center worden aangekocht. En om 
de nieuwe kassa te snappen, moet 
je naar een tweedaagse cursus. 
Hartstikke goed ding, hoor. Maar 
ook onbegrijpelijk.  
Als je verstandig bent, gooi je in 
deze transitie de winkel een week of 
twee dicht. Er moet immers 

verbouwd. De kassa moet begrepen 
en het in elkaar zetten van het 
hypermoderne exposure-center laat 
zich minder makkelijk in elkaar 
schroeven dan je dacht. 
 
Waarom begin ik een stuk over 
ontwikkeling van kinderen in 
hemelsnaam over een winkel? 
Welnu, ook kinderen veranderen in 
hun ontwikkeling een paar keer 
van winkel. De grootste van die 
verbouwingen vindt plaats in de 
puberteit, waarin allemaal oude 
structuren plaats moeten maken voor 
nieuwe. Het kassasysteem moet 
inderdaad anders, de schappen en de 
belangrijkste delen van de inrichting 
ook. Maar er is iets anders aan de 
hand. Er is geen tweedaagse cursus. 
Tijdens het afrekenen zal je de kassa 
moeten leren begrijpen. Er is 
trouwens ook geen duidelijke 
instructie hoe je het exposure-center 
in elkaar moet schroeven. Maar 
vooral. .. tijdens die heIe verbouwing 
moet je wel steeds vriendelijk 
proberen te blijven tegen degene die 
bij je langskomt en iets van je wil. 
 
Dus terwijl je merkt dat je kassa het 
niet goed doet, wordt er aan je 
gevraagd hoe laat je thuis denkt te 
komen. En ook dat je eerst de hond 
nog uit moet laten. Maar jij zit als 
verbouwende puber met je hoofd dan 
echt ergens anders hoor. En dus 
is je reactie kribbig. Ziet niemand dat 
ik de gebruiksaanwijzing van die 
rotkassa probeer te doorgronden? 
Sodemieter dus lekker even op met je 
thuiskomtijden. 
Geef me liever die schroevendraaier 
even aan. En laat jij die hond ook 
maar lekker zelf uit. 
Ziehier de realiteit van de puber. Ze 
zijn hun winkel aan het verbouwen, 
met alles wat daarbij komt kijken. 
Maar dus niks twee weken dicht. 
Tijdens de verbouwing gaat de 
verkoop gewoon door. 

“ 

” 
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Op dinsdag 10 april brachten de 
leerlingen van de tweede klassen een 
bezoek aan de klimhal Mountain 
Network in Amsterdam. Tijdens de 
reguliere gymlessen hadden de 
leerlingen al het een en ander geleerd 
over de klimgordel, 
zekeringsmethode, klimtechnieken en 
de ’teruggestoken 8-knoop’.  
 
De leerlingen hebben geklommen, 
grenzen verlegd, angsten overwonnen 
en bovenal plezier gemaakt. Het 
laatste kwartier konden de leerlingen 
nog kiezen voor het boulderen. Dit is 
klimmen op maximaal twee meter 
hoogte zonder te zijn gezekerd aan 
een touw. Dit allemaal onder de 
professionele begeleiding van 
personeel van Mountain Network 
Amsterdam. 
 
M. Hooijschuur 
Gymdocent 

Klimmen met de 2e klassen 

“Klimmen, grenzen 
verleggen, angsten 
overwinnen en vooral 
plezier hebben!” 
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Leerling doet verslag 

Raphaëlla Bijvoet, klas 2A 

 
''Afgelopen week (28 maart) zijn we 
met de hele klas naar Body Worlds 
geweest. We stapten in bij 
Wormerveer station. Toen we daar 
aankwamen leek het best klein. Als 
eerst deden we onze spullen in een 
kluis en gingen met de lift naar boven.  
De bovenste verdieping ging over je 
hersenen!! Zag er niet echt leuk uit. 
Zelf had je ook een vragenboekje die 

je per verdieping moest invullen.  
Op de andere verdiepingen ging het 
over de rest van je lichaam. Er 
stonden ook opgedroogde lichamen!! 
Er was ook een scherm te zien 
waarop je kon zien of je boos, 
verdrietig of blij was! Dat was wel 
leuk.  
 
Zelf vond ik Body Worlds wel vies er 
uitzien, maar sommige dingen waren 
wel interessant of leuk om te doen.'' 

  

Body Worlds met de 2e klassen 

Leerling doet verslag 

Ramon Dolsma, klas 2A 
 
''Sportschool de Club vond ik best wel 
leuk. We hebben veel spelletjes 
gedaan met push-ups en squats. Ik 
vond het leerzaam en toch heel leuk.'' 

“Er stonden ook 
opgedroogde lichamen!!” 

Sportschool de Club met de 2e klassen 

foto’s klas 2E 
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Ieder jaar rond Valentijnsdag krijgen 
alle meiden uit de 2e klassen drie 
lessen Beware of Loverboys 
aangeboden.  
 
Hoe herken je een loverboy? Wat is 
prostitutie? Wat zijn de ervaringen van 
andere meisjes? We bespreken dit 
met elkaar en alle vragen over 
loverboys, prostitutie, liefde en meer 
komen aan bod.  
 
Naast het bespreken van Grooming 
en Sexting is er veel aandacht voor 

Beware of Loverboys 

Grooming: via sociale 
media kun je in contact 
komen met mensen die 
verkeerde bedoelingen 
hebben. Dit kunnen 
loverboys of digitale 
kinderlokkers zijn en 
hebben het doel om 
misbruik van je te 
maken. 
 
Sexting: het versturen 
van seksueel getinte 
berichten, foto’s of 
filmpjes van jezelf via je 
smartphone, computer 
of tablet. 
 

het aangeven van je grenzen in een 
relatie en hoe je via non-verbale 
communicatie een boodschap kan 
overbrengen. Tot slot wordt er 
besproken op welke verschillende 
manieren verliefdheid kan 
plaatsvinden.  
 
Het is altijd fijn om te horen dat er 
thuis ook veel aandacht is voor dit 
onderwerp! 
 
S. Spieker 
Interne contactpersoon 
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Studenten op Saenstroom opdc 
 
Zoals u misschien wel hoort van uw 
zoon of dochter, worden er ook lessen 
op Saenstroom opdc door studenten  
gegeven. De docenten in opleiding 
worden hierin begeleid door een 
docent van het OPDC. Om deze 
docenten in opleiding goed te kunnen 
begeleiden hebben 9 collega`s vorig 
schooljaar een werkplektraining 
gevolgd waardoor zij nu officieel 
werkplekbegeleider zijn. De studenten 
die zij begeleiden volgen o.a. de HVA, 
ALO, InHolland of de UVA. 
 
Zelf ben ik naast werkplekbegeleider 
van 2 studenten ook schoolopleider. Ik 

onderhoud bijvoorbeeld de contacten 
met de opleidingen, koppel de stage 
aanvraag van studenten aan 
werkplekbegeleiders, houd 
intakegesprekken etc.  
 
Samen met andere schoolopleiders 
van OVO-Zaanstad scholen zijn we 
ons aan het voorbereiden om in 2019 
een erkende opleidingsschool voor 
studenten te worden.   
 
S. Spieker 
Werkplekbegeleider 

OIDS (opleiden in de school) 

Dit schooljaar zijn er al 5 bakken met 
doppen weggebracht naar de 
vereniging van hulphonden. 
Namens hen:  

Spaarders bedankt! 
 
M. Bakker 
Dyslexiecoördinator 
 

Doppen voor hulphonden 



 

 

 

Nieuwsbrief Saenstroom opdc Pagina 11 van 12 

  

De schakelkas heeft het 
meeste geld opgehaald 
voor stichting Opkikker 
met sponsorschaatsen 
op 13 februari jl. en dat 
verdient appeltaart! 
 
De schakelklas heeft 
€528,70 opgehaald. 
 

Saenstroom schaatst voor  

Stichting Opkikker 

Leerlingen van de eerste klassen en 
de schakelklas hebben met de 
schaatsactie van 13 februari jl. meer 
dan zestienhonderd euro opgehaald 
voor de stichting Opkikker. Dit bedrag 
komt ten goede aan deze stichting die 
als doel heeft om gezinnen met een 
langdurig ziek kind te verrassen met 
een onvergetelijke Opkikkerdag. 
Tijdens die dag vol ontspanning en 
plezier, zetten zij niet alleen het zieke 
kind, maar alle gezinsleden in het 
zonnetje. 
 
Eind mei reiken de leerlingen de 
cheque uit op school aan de Stichting.  
 

In totaal haalden de leerlingen  
€ 1.694,00  aan sponsorgeld op, dat 
gedoneerd wordt aan de stichting. In 
de schakelklas is het hoogste bedrag 
opgehaald en in het bijzonder door 1 
leerling uit die klas. Zij hebben 
gisteren mogen genieten van een 
heerlijke appeltaart.  
 
Saenstroom is trots op de inzet van 
onze leerlingen. 
 
S. van Briemen 
Teamleider 
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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 


