
 

 
 
 
 
 
  
  

Op maandag 17 september hebben wij 
een kennismakingsavond voor klas 2 
gehouden waarbij de ouders de mentor 
van hun zoon/dochter uitgebreid 
hebben gesproken. De avond startte 
met informatie over sociale media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op maandag 15 oktober hebben wij 
voor de ouders van de schakelklas en 
de eerste klassen een thema-avond 
gehouden met een aantal presentaties 
over de ondersteuning voor leerlingen.  
Ook hier ging het eerst over social 
media, een onderwerp dat leerlingen 
en volwassenen behoorlijk bezig houdt. 
Op de ouderavond is ook iets verteld 
over de ouderraad en is er een oproep 
gedaan voor nieuwe leden (want de 
leden die een zoon of dochter in klas 2 
hebben stoppen natuurlijk aan het eind 
van het schooljaar als hun kind naar de 
3e klas gaat). 
Ter plekke hebben zich drie ouders 
aangemeld, dus de ouderraad is weer 
op sterkte. Deze ouders zeer bedankt. 
 
 

Gerealiseerde 
onderwijstijd, lesuitval 
2017/2018  
Er was voor het schooljaar 2017/2018 
rekening gehouden met 3% lesuitval. 
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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dit is de eerste Nieuwsbrief van dit 
schooljaar. Vier keer per jaar 
gebruiken we de Nieuwsbrief om u op 
de hoogte te brengen van lopende 
zaken binnen Saenstroom opdc. Veel 
nieuwtjes kunt u lezen op de website, 
daar ziet u altijd de brieven die aan 
groepen ouders worden gestuurd over 
allerlei activiteiten. Regelmatig wordt 
er ook een kort berichtje over een 
excursie geplaatst. 
Op de laatste dagen voor de 
herfstvakantie, de kerstvakantie, de 
meivakantie en de zomervakantie 
wordt de Nieuwsbrief gepubliceerd op 
de website van de school en 
rondgemaild. Ouders die geen 
toegang hebben tot het internet 
krijgen de Nieuwsbrief thuisgestuurd. 
De eerste periode van het schooljaar 
is goed verlopen. Er waren weinig 
personele wisselingen: er is een 
nieuwe mentor begonnen: mevrouw 
H. Arnold. En mevrouw Spieker, die 
vorig jaar mentor van een 1e klas 
was, neemt nu klas 2D onder haar 
hoede. 
Ook is er weer een hele nieuwe 
generatie schakelleerlingen en 1e 
klassers gestart. We hebben dit jaar 
één schakelklas, vijf 1e klassen en 
zes 2e klassen. De klassen zitten 
gelukkig iets minder vol dan vorig 
jaar! 
De nieuwe leerlingen zijn hun plek op 
school en in de klas aan het vinden 
en raken al aardig gewend. De 
docenten werken hard aan het 
bevorderen van de sfeer en de 
samenwerking in de klas.  

VOORWOORD 
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Er is een aantal redenen voor een 
groter percentage lesuitval dan waar 
op was gerekend: 

 de mentor van 1A is langdurig 
uitgevallen, het heeft enige tijd 
geduurd voor er een vaste 
vervanger benoemd was; 

 de mentor van 2D is enkele 
weken afwezig geweest i.v.m. 
een medische situatie. 

 
Veel uitval door ziekte e.d. wordt 
voorkomen door het invallen van 
collega’s. Tussenuren komen voor de 
leerlingen van Saenstroom in het 
geheel niet voor. 
De gerealiseerde onderwijstijd 
2017/2018 staat per klas in de tabel 
hieronder. 
 

Paracetamol 
We hebben met de ouderraad 
afgesproken dat wij ouders vooraf om 
toestemming vragen, als wij een 
leerling een paracetamol willen geven. 
Als ouders weten dat hun 
zoon/dochter zo’n pilletje wel eens 
nodig kan hebben, vragen wij er één of 
twee mee te geven in de etui. 
 

Als laatste:   
Ik wens alle leerlingen en u als ouders 
en verzorgers een prettige 
herfstvakantieweek toe namens het 
team van Saenstroom.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
H.A. van Benthem 
directeur   

De gerealiseerde 
onderwijstijd 2017/2018 

“We hebben met de 
ouderraad afgesproken 

dat wij ouders vooraf 
om toestemming 

vragen, als wij een 
leerling een 

paracetamol willen 
geven.” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9p7DrpPzWAhWHshQKHT0vDfAQjRwIBw&url=http://goedgezond.info/2015/03/03/risicos-van-chronisch-paracetamol-gebruik-worden-onderschat/&psig=AOvVaw0Jkritr2ujH74DotL7gK_Q&ust=1508488716427341
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“We gingen een 
telefoonhouder maken, 

hij had twee lange 
kanten en een korte. Ik 

deed er 1 uur over. Ik 
vond het heel leuk en 
wilde het vaker doen. 

Daryl Reurslag, klas 1A” 

Leerlingen doen verslag: 
 
Daimy Broerse, klas 1A 
 
We gingen op de fiets verzamelen 
bij de pont en vanaf daar gingen we 
naar Action Planet. We gingen daar 
workshops doen en we moesten 
groepjes maken en toen we dat 
hadden gedaan, gingen we onze 
eigen vlag maken. En nadat we de 
vlag hadden gemaakt gingen we 
workshops doen. We moesten 
tegen het oranje team en wij waren 
groen. We moesten met vier 
onderdelen waar je op kan staan 

Introductieweek 1e klas – Actionplanet 
Leerlingen doen verslag: 

vanaf de start naar de overkant, heen 
en terug. Het was moeilijk maar we 
hadden gewonnen met moeite en 
toen hadden we pauze en toen 
gingen we naar het volgende 
onderdeel en dat heette spinnenweb. 
Toen gingen we tegen team geel, je 
mocht het touw niet aanraken en dat 
onderdeel hebben we verloren. Toen 
gingen we weer naar de volgende en 
dat is het laatste onderdeel van de 
activiteiten. Dan had je een groot 
bord en je had ook touw en een 
balletje en dan kon je punten scoren 
en we hadden gelijk gespeeld. Dat 
was mijn verslag. 

 

De workshop 
 
Jesse van Oostenbrugge, 
klas 1A 
 
We gingen met meneer Vos een 
telefoonhouder maken van hout en 
plastic en schroeven en het was wel 
moeilijk. Was echt super gezellig. 
We gingen ook nog basket freestyle 
in de voetbalkooi met muziek en we 
hebben allemaal nieuwe tricks 
geleerd en het was echt leuk. Die 
man was echt super leuk. 
 

 
 
 
 
 

Tekening van telefoonhouder  
door Daryl Reurslag 
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Muziekles 
 

Poelboerderij 
 

“De meest leerlingen 
gingen harken en 
harkten het gemaaide 
gras bij elkaar. Andere 
leerlingen legden het op 
een draagbaar en 
droegen het met zijn 2-
en naar een stapel waar 
het bovenop gestort 
moest worden.” 

Leerlingen tijdens de les 
Boomwhackers 

De leerlingen van de eerste klas en 
schakel hebben gewerkt met 
Boomwhackers, holle plastic buizen 
in vrolijke kleurtjes waarmee je 
verschillende tonen kunt 
voortbrengen. We hebben zowel 
Vader Jacob gespeeld als het 
thema van Pirates of the Caribbean, 
waarbij we zelfs met twee buizen 
tegelijk gingen musiceren. Voor veel 
kinderen was het een 
succeservaring, waarbij ze meteen 
actief muziek konden maken.  
 
Dhr. Jager, docent muziek 

Alle eerste klassen hebben de 
afgelopen weken een bezoek aan 
de Poelboerderij in Wormer 
gebracht. Elke klas liep er met 2 
docenten naar toe, wat zo’n 20 
minuutjes duurde. 
 
In de Poelboerderij werden we 
hartelijk ontvangen en keken we 
naar dia’s van het Wormer- en 
Jisperveld, waarbij een 
medewerkster van alles over het 
mooie gebied vertelde. 
 
Vervolgens hebben we met een 
boot een prachtige tocht door het 
gebied gemaakt, waarbij een 
enthousiaste vrijwilliger veel 
informatie gaf, vooral over de 
vogels die langs vlogen. We zagen 
onder andere veel aalscholvers, 
futen en een zilverreiger. 
 
Weer terug bij de Poelboerderij 

werden de leerlingen aan het werk 
gezet. De meest leerlingen gingen 
harken en harkten het gemaaide gras 
bij elkaar. Andere leerlingen legden 
het op een draagbaar en droegen het 
met zijn 2-en naar een stapel waar 
het bovenop gestort moest worden. 
Dat was nog best een klusje, maar ze 
hebben het fantastisch gedaan. 
 
Professioneel met de harken over de 
schouder liepen we terug naar de 
Poelboerderij. We bedankten de 
medewerkers en liepen weer naar 
school, een bijzondere ervaring rijker. 
 
Ik zou iedereen aanraden de 
Poelboerderij eens te bezoeken. Er is 
een interessant bezoekerscentrum, je 
kunt er prachtig wandelen en ook een 
vaartocht door het gebied maken. 
Een idee voor de herfstvakantie? 
 
Mw. Kouwets, mentor 1C 
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Recept van onze kookdocent 
 

Het goede doel 

“Doppen kunt u 
inleveren bij ons op 

school.” 

  

Pizzabaguettes met paprika en 
salami. 
 
Benodigdheden:  

 1 baguettes 

 4 lepels tomatensaus 

 plakje ham, salami of kip 

 stukje mozzarella 

 1paprika 

 champignons 

 uien   

 handje geraspte kaas  

 olijf olie 

 teen knoflook 
 
Werkwijze: 
Verwarm de oven voor op 180 
graden. Halveer de baguettes in de 
lengte. Bestrijk de helften met 

olijfolie en knoflook. Doe daarna de 
tomatensaus eroverheen. Snijd de 
groenten in ringen/ kleine stukjes en 
beleg de baguettes met de groenten.  
Snijd de ham/salami/kip in reepjes en 
beleg je broodje daarmee.    
Leg de pizzabaguettes op een met 
bakpapier beklede bakplaat en bak ze 
ongeveer 15 minuten in het midden 
van de oven.  
 
Dhr. Stefels, docent koken 
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Op woensdag 17 oktober zijn we met  
dhr. van Benthem naar het 
Rijksmuseum geweest. Op school had 
hij al uitgebreid verteld wat we 
ongeveer konden verwachten. Hij had 
foto’s van een aantal schilderijen laten 
zien en  verteld over de geschiedenis 
van Nederland. 
 
In het museum hebben we de 
schilderijen in het echt bekeken en 
een aantal leerlingen kwam tot de 
conclusie dat er meer moois was te 
zien dan alleen de Nachtwacht.  

Rijksmuseum klas 2B 

“Ik vind het super lelijk 
omdat er veel 
goudklontjes in zijn en 
het weinig kleur heeft.” 

Het lukte iedereen om ook in het 
museum de aandacht erbij te houden. 
De sfeer was erg goed en na 1,5 uur 
hadden we echt genoeg gezien. Het 
was opvallend dat de klas al zoveel 
wist te vertellen over het 
Rijksmuseum en de schilderijen. Erg 
leuk om te horen!  
  
Mw. van der Poel, mentor 2B 

  

Het Joodse Bruidje van 
Rembrandt 
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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 


