
 

 
 
 
 
 
   
  

 
Wisseling personeel 
Er zijn enkele wisselingen in het 
personeel per 1 augustus: wij nemen 
afscheid van mevrouw Göral, de heer 
Noom,  mevrouw Lückers (BBZ) en 
mevrouw Verwaal (opvanglokaal). Wij 
danken al deze mensen voor wat zij 
voor de school betekend hebben! 
Wij verwelkomen als nieuwe mentor 
klas 1 mevrouw Arnold. 
 
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 nog enkele 
ouders nodig. 
 
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 

23 juli 2018 
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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 4 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 zonder problemen plaatsen 
en hebben we zelfs in sommige 
klassen nog een plek vrij. 
 
Het schooljaar is weer voorbij 
gevlogen. Een jaar met veel 
activiteiten, ook in de laatste weken. 
Afhankelijk van je leerjaar: 
Aviodrome, Zaanse Schans, Walibi, 
zwemmen, voor iedereen de 
themadagen vliegen, muziek en oud 
Hollandse spelletjes.  
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. 

Van de directie 
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Doorstroomgegevens 2017/2018 
 
Vanuit de schakelklas stromen de leerlingen als volgt door: 
 naar vmbo klas 1 Saenstroom    9  leerlingen  
 naar klas 1 andere school    3  leerlingen  
 naar speciaal onderwijs     3  leerlingen 
 
 
Vanuit leerjaar 1 vmbo stromen de leerlingen als volgt door: 
 naar een 2e klas K/T Saenstroom  26 leerlingen 
 naar een 2e klas KB Saenstroom     13 leerlingen 
 naar een 2e klas BB Saenstroom  39 leerlingen 
 naar een 2e klas K/T andere school   4 leerlingen 
 naar een 2e klas BB andere school   3 leerlingen 

naar praktijkonderwijs     1 leerling 
 naar speciaal onderwijs     6 leerlingen 
 verlenging klas 1     0 leerlingen 
 
Vanuit leerjaar 2 vmbo stromen de leerlingen als volgt door: 
 naar een 3e klas BB    40 leerlingen 
 naar een 3e klas KB    22 leerlingen 
 naar een 3e klas TL    20 leerlingen 

naar een 2e klas TL      1 leerling  
naar praktijkonderwijs      1  leerling 

 naar speciaal onderwijs    2  leerlingen  
 verlenging klas 2    2  leerlingen 
 
BB   =  basisberoepsgerichte leerweg 
KB   =  kaderberoepsgerichte leerweg 
TL   =  theoretische leerweg 
K/T =  kaderberoepsgerichte/theoretische leerweg 

Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom van de leerlingen van de 
totale lichting 16/17 (en schakellichting 15/16 + nog wat zijinstroom 
17/18).  Deze lichting bestond in totaal uit 105 leerlingen, waarvan we één 
leerling door emigratie uit het oog zijn verloren.  
 

Uitstroom op hetzelfde 
niveau als 
basisschooladvies 

54  

Uitstroom hoger dan het 
basisschooladvies 

22 
19 gaan 1 niveau omhoog 
3 gaan 2 niveaus omhoog 

Uitstroom lager dan het 
basisschooladvies (incl. 
praktijkonderwijs) 

14 
11 gaan 1 niveau omlaag 
3 gaan 2 niveaus omlaag 

Niet-reguliere uitstroom 14 
11 VSO 
1 BBZ 
2 doublures op Saenstroom 
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“Ik zou mijn stage 
aanbevelen voor de 

leerlingen die ook de 
horeca in willen.” 

Leerlingen doen verslag 

 

Na 10 weken stage moesten de 
tweedejaars leerlingen een 
stageverslag schrijven. Hierin 
vertellen ze over het 
stagebedrijf, over hun 
werkzaamheden en hun 
bevindingen. Hieronder de 
laatste bladzijde van het 
uitstekende verslag van Daan 
Reijm, klas 2B.  

 
Afsluiting 
Ik vond de stage heel leuk. Vooral 
omdat je bijna altijd bezig bent. Er is 
altijd wel een klusje. Of een ding 
voor de avond dat nog even moet 
gebeuren.  
Dat is waarom ik mijn stage zo leuk 
vond. 

Stage 
Leerlingen doen verslag: 

Ik heb geleerd hoe ik champignons 
moet snijden. En hoe het in een druk 
restaurant gaat. 
Ik zou als het kan in deze richting 
door willen gaan. 
Ik zou mijn stage aanbevelen voor de 
leerlingen die ook de horeca in willen. 
Omdat het er precies zo uitgaat zien 
hoe ik het later ook wil doen. En het is 
een heel goed voorbeeld voor horeca. 
 
Dit was mijn ervaring bij de Tamme 
Boer. 
 
Daan Reijm  
Saenstroom opdc  
klas 2B 
 

Gooien met ijzeren ballen.  

In de thema week was de 
schakelklas op bezoek bij petanque 
vereniging Atlantic Boules in Koog 
aan de Zaan. Met metalen ballen 

Themaweek Jeu de boules 
Leerlingen doen verslag: 

werden 5 mikspelletjes gespeeld. Drie 
leerlingen wilden ook een echt 
spelletje petanque spelen en deden 
dat heel erg goed. In de pauze en na 
afloop werd in de kantine met veel 
plezier het spel Weerwolven 
gespeeld. Hier lieten de kinderen zien 
dat ze geweldig toneel kunnen spelen 
om zo de anderen op een dwaalspoor 
te brengen. Met wat drinken en eten 
erbij was het een gezellige en 
geslaagde ochtend. 
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Muziekles 
 

Triatlon in het Jagersveld 
 

Aan het eind van het jaar 
behandelen we bij muziek 
verschillende landen. Zo kwamen 
we terecht in Spanje, het land van 
de Flamenco en van de Spaanse 
klassieke gitaar. Alle eerste klassen 
en de schakel hebben de eerste 
samenspeeloefening van Eltjo 
Haselhoff’s online cursus "Iedereen 
kan GITAAR spelen” met succes 
volbracht en er een dikke 8 voor 
gekregen.  
 
Fijne vakantie!  
 
Dhr. H. Jager 
Docent muziek 

Dinsdag 10 juli was het zover;  de jaarlijkse triatlon in het Jagersveld stond weer op het programma. 
Het was regenachtig en er stond een flinke wind. Toch lieten de tweedejaars leerlingen zich niet tegen houden. 
Bijna allemaal verschenen ze aan de start en binnen de kortste keren hadden ze het ren- en fietsparcours afgelegd.  
(Zwemmen verviel i.v.m. het weer.) 
 
De beloning was een ijsje van een echte  ijscoman én voor de winnaars een prachtige beker. Bij de jongens gingen de 
trofeeën naar: Bart (2E) , Dennis  (2B) en Lars Vonk (2E). 
De snelste meisjes waren: Fabiënne (2A), Fleur (2D) en Lotte (2A).  
 
Proficiat! Een hele prestatie! 
 
Mw. H. Harmsen. 
Mentor klas 2B 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWyYTB8KrcAhWDY1AKHR-1DOcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.danieldenhoedstichting.nl/event/triatlon-met-het-thorbecke-college/&psig=AOvVaw25KYHzQYoEOPv01InRcGL3&ust=1532079872581198
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“Waarom zouden alle 
doeken in de kamer 

hangen? Waarom is er 
stof op de deur geplakt? 

Dat is om het geluid te 
dempen, merkten de 

leerlingen terecht op”. 

‘Catch & Release’ de studio in!  

 
8 juni zijn de leerlingen van 1F en 
1A naar studio Jottem geweest, 
waar ze opnames hebben gemaakt 
van het nummer Catch & Release 
van Matt Simon. Dit bleek van een 
aantal leerlingen een favoriet 
nummer te zijn en dit gaf aanleiding 
het te kiezen voor het afsluitende 
project van de muzieklessen dit jaar 
en de stage die ik op Saenstroom 
heb gelopen. De leerlingen mochten 
kiezen of ze wilden zingen, 
percussie wilden spelen, of zouden 
begeleiden met akkoorden op de 
ukelele.  
 
Op de dag van de opnames zijn 
Meneer Jager en ik samen naar 
studio Jottem gereden, waar we 
Jaad Tal ontmoetten. Hij zou ons 
vandaag helpen met de opnamen.  
1 F zou als eerste komen. De 
leerlingen die vroeg arriveerden 
waren op eigen houtje naar de 
studio komen fietsen, daarna kwam 
de rest van de groep die vanuit 
school met een leraar was 

De studio in! 
Leerlingen doen verslag: vertrokken. Meneer Jager heeft de 

leerlingen eerst toegesproken en 
verteld in welke volgorde de opnames 
plaats zouden gaan vinden, daarna 
zijn we een kijkje gaan nemen in de 
opnameruimte. Waarom zouden alle 
doeken in de kamer hangen? 
Waarom is er stof op de deur 
geplakt? Dat is om het geluid te 
dempen, merkten de leerlingen 
terecht op. In de mixkamer staat de 
laptop en de apparatuur die Jaad Tal 
gebruikt bij het opnemen en bij het 
mixen. We spreken af dat leerlingen 
die klaar zijn met opnemen bij Jaad 
Tal in de mixkamer mogen kijken.  
 
Dan is het zo ver: eerst neemt 
meneer Jager een ukelelepartij op en 
dan nemen wij samen een zanglijn 
op, terwijl de klas toekijkt en luistert. 
Daarna is de beurt aan de leerlingen! 
De zangers beginnen, dan de 
percussionisten en tot slot de 
ukeleles. Het is voor iedereen 
spannend, maar het gaat in een keer 
goed! Omdat we nog tijd over 
hebben, neemt meneer Jager ook 
nog een basgitaarpartij op. In 1A doe 
ik het welkomstwoord en de 
rondleiding. Als de leerlingen terug 
naar school zijn gaan Jaad Tal en ik 
mixen. Na een paar uur komt meneer 
Jager terug, precies op het moment 
dat we de beide mixen af hebben.  
 
Een goede afsluiting van de stage, de 
leerlingen van 1F en 1A hebben het 
heel goed gedaan. Voor mij was het 
heel fijn om hier samen met meneer 
Jager naar toe te hebben gewerkt!  
En wat een ervaring voor de 
leerlingen! (En voor Jaad Tal, die zo’n 
volle studio duidelijk niet gewend is). 
Hieronder staat de link waar de 
opnamen te beluisteren zijn:  
 
https://jaadtal.stackstorage.com/s/x1a
3WqlGPAVQnOU  
 
Gwendolynn de Boer, 
Stagiair muziekles 
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LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) 
 

“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.” 

Het LOB 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 2. 
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  
LOB coördinator 
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Het afgelopen jaar is de werkgroep 
kwaliteitszorg weer volop in beweging 
geweest. Er hebben verschillende 
enquêtes en onderzoeken 
plaatsgevonden waarvan u als ouder 
waarschijnlijk weinig gemerkt heeft. 
Maar ook heeft u zelf het verzoek 
gekregen om het 
tevredenheidsonderzoek in te vullen. 
Daarover later meer. Doel van de 
werkgroep kwaliteitszorg is om inzicht 
te krijgen in wensen en doelen bij het 
personeel maar ook om inzicht te 
krijgen in de resultaten van onze 
leerlingen, zowel tijdens hun verblijf 
op het opdc als na het verlaten van 
het opdc. 
  
Rots en Water en TOP’s 
In de eerste en tweede 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 “meer zelfvertrouwen 
hebben gekregen” alsmede “het 
opkomen voor jezelf in lastige 
situaties” wordt het meest genoemd 
als datgene wat ze in de praktijk 
toepassen. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Om de 2 jaar vindt er een 
tevredenheidsonderzoek plaats onder 
leerlingen, ouders en personeel. Het 
laatste onderzoek vond plaats in 
maart 2018. Wij zijn elke keer weer blij 
met de hoge respons van iedereen.  
Zoals we u in de Nieuwsbrief van april 
hebben gemeld waren de resultaten 
van het onderzoek voor het opdc zeer 
goed. We staken hoog uit boven de 
andere scholen. 
 
Contacten PO en VO 
In oktober hebben wij leerkrachten 
van basisscholen ontvangen om hen 
wat meer te vertellen over het opdc en 
om hen kennis te laten maken met 
verschillende docenten. Naast een 
presentatie van onze teamleider over 

Kwaliteitszorg 

het opdc hebben ook 2 leerlingen uit 
leerjaar 2 hun ervaringen over het 
opdc met de aanwezigen gedeeld. Dit 
laatste werd gezien de reacties, zeer 
op prijs gesteld. 
 
Tijdens deze middag konden de 
basisschooldocenten ook op verzoek 
een terugkoppeling krijgen over het 
functioneren van hun oud-leerlingen. 
Het eerste rapport van hun oud-
leerlingen hebben zij dit schooljaar 
nog ontvangen. Helaas mogen wij in 
verband met de nieuwe wet op de 
privacy, geen rapporten meer 
versturen naar de basisscholen en 
zullen zij het laatste rapport van dit 
schooljaar niet meer ontvangen. 
 
Onze 2e jaars leerlingen hebben 
allemaal een vervolgschool 
uitgekozen en wij proberen hen 
samen met hun mentor zo goed 
mogelijk te begeleiden naar hun 
nieuwe school. Dat gebeurt ook 
middels goed contact, bijv een warme 
overdracht, met de vervolgschool.  
 
Oud leerlingen 
Wij volgen onze leerlingen nog twee 
jaar nadat zij het opdc hebben 
verlaten. In september/oktober jl. 
hebben wij alle leerlingen die twee 
jaar geleden van school zijn gegaan 
aangeschreven of 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 in het vmbo 
en sommigen in een leer- werk 
traject. 
 
Namens de werkgroep kwaliteitszorg 
wensen wij u een hele fijne vakantie. 
 
Mw. B. van Gelder, administratie 
Mw. D. van der Poel, mentor 
Dhr. R. Kraaijeveld, mentor 

“In september/oktober jl. 
hebben wij alle 
leerlingen die twee jaar 
geleden van school zijn 
gegaan aangeschreven 
of gebeld om te vragen 
of zij hun diploma 
hebben behaald en 
welke vervolgopleiding 
zij gekozen hebben.” 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy04bwg6vcAhVHKVAKHW3QB6oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.van-ekeris-schoonmakers.nl/kwaliteit/&psig=AOvVaw1MLSlUdWC5jxoRs3cv7YRh&ust=1532084988037088
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Schakelkas doet verslag 
Een wonder van techniek.  

 
Natuurlijk kun je een knikkerbaan 
kopen, maar nog veel leuker is het om 
er zelf een te maken. Dat deden de 
leerlingen van de schakelklas in de 
themaweek! En met geweldig succes, 

want de knikkerbanen zagen er 
prachtig uit en werkten prima. 
Honderden wc-rolletjes werden 
gebruikt en kunstig aan elkaar 
geplakt. Jammer dat de mooie 
bouwwerken na afloop afgebroken 
moesten worden, maar gelukkig 
hebben we nog wel iets op de foto 
kunnen zetten.  
 
Mw. J. Kapitein 
Mentor Schakelklas 

  

Themaweek oud Hollandse spellen 

Puzzelen op de Zaanse 

Schans 
 
Op donderdag 12 juli vertrok de 
schakelklas op de fiets naar de 
Zaanse Schans. Een mooie 
verzamelplek vonden ze onder een 
boom die meteen door een aantal 
heren als klimboom werd gebruikt. Na 
een korte instructie vertrokken drie 
groepen om een antwoord te vinden 
op een aantal boeiende vragen. Er 
werd veel gelopen en af en toe werd 
er ook een vraag beantwoord. Op de 
laatste schooldag (16 juli) kregen de 
puzzelaars van de juf een prijs voor 
hun harde werken. Omdat alle 
groepen enorm hun best gedaan 
hadden, vielen ze allemaal in de 
prijzen. 
 
Dhr. S. Rintjema 
Docent biologie 

“Honderden wc-rolletjes 
werden gebruikt en 
kunstig aan elkaar 
geplakt” 
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Lasagnerolletjes 
 

Benodigdheden  

 

 3 lasagne bladen 

 200 gr. gehakt  

 Halve ui 

 Handje groentemix 

 1 teen knoflook 

 Klein beetje olijfolie 

 Geraspte kaas 

 3 eetlepels tomaten saus 

 Zout en peper 

Recept van de kookdocent 

Werkwijze 

 
1. Verwarm de oven voor op 180 

graden.  
2. Zet een pan water op het vuur en 

breng het aan de kook.  
3. Doe de lasagne bladen in het 

kokende water en laat ze 3 
minuten koken.  

4. Giet de lasagne bladen af in een 
vergiet en laat ze een beetje 
afkoelen.  

5. Snijd de uien fijn en pers de 
knoflook teen. 

6. Zet de pan op het vuur met een 
beetje olijfolie, rul het gehakt. Als 
het gehakt bruin is doe je de uien, 
groentemix en de knoflook erbij. 
Bak dit even mee.  

7. Voeg de tomatensaus toe aan het 
gehakt en de uien. Maak het op 
smaak met een beetje peper en 
zout. 

8. Verdeel het gehakt over de 3 
lasagne bladen en rol ze op.  

9. Strooi een beetje geraspte kaas 
over de rolletjes en doe ze voor 
ongeveer 7 minuten de oven in. 

 
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=0ahUKEwj4i6OKuZjYAhUBbFAKHeSxDGsQjRwIBw&url=http://www.lekkeregerechten.nl/deze-heerlijke-lasagne-rolletjes-zijn-heel-erg-makkelijk-te-maken-tip-voor-vanavond/&psig=AOvVaw2GJmEV_Vta2hjvb3mnzoSa&ust=1513854344655664
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Ouders en onderwijs, dé vraagbaak 
voor ouders met kinderen in de 
schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen 
met vragen over school en het 
onderwijs aan hun kind contact met 
ons opnemen. Gratis en onafhankelijk. 
 
Het is in het belang van het kind dat 
de relatie tussen ouders en de school 
goed is. Waar er vragen zijn, is 
Ouders & Onderwijs er voor informatie 
en advies. Voor ouders én voor 
medezeggenschapsraden. Wij bieden 
een luisterend oor, geven informatie 
over rechten en plichten en tips om 
met school het goede gesprek aan te 
gaan over de vraag of zorgen die er 
zijn. 
 
Ouders & Onderwijs 
Bel: 0800-5010 * 
Mail: vraag@oudersonderwijs.nl 
www.oudersonderwijs.nl 
 
* Op werkdagen tussen 10.00-15.00 
uur. 

 

Ouders en onderwijs 

https://www.oudersonderwijs.nl/oudersonderwijs/assets/Image/oo_banner_01.jpg
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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 


