
 

 
 
 
 
 
  
  

Verzuim 
 
Op de site vindt u onder de knop 
“Voor Ouders”  bij 
Protocollen/Documenten onder 
andere het Protocol Absentie. U 
kunt daarin lezen hoe wij met verzuim 
omgaan. Voor een aantal leerlingen 
komt een bezoek aan de 
leerplichtambtenaar al behoorlijk in 
zicht doordat die leerlingen meerdere 
keren te laat komen. 
Wij merken dat er in het algemeen 
goed door ouders wordt gemeld dat 
hun zoon of dochter afwezig is, dat is 
heel prettig. 
Ook zien wij dat er erg veel 
ziekmeldingen zijn. Wij zullen daar de 
komende periode extra met sommige 
ouders over in gesprek gaan. Als een 
leerling erg vaak ziek wordt gemeld, 
vragen we de schoolarts om de 
leerling op te roepen. 
 
Knoppen op de homepage 
De hierboven genoemde knop “Voor 
ouders” is er één om ook eens aan te 
klikken voor andere zaken dan 
verzuim. 
U ziet dan hoe wij veel zaken geregeld 
hebben, er zijn diverse protocollen, het 
Leerlingenstatuut, de Gedragscode 
Multimedia, de klachtenregeling enz. 
te vinden. 
Behalve documenten vindt u op de site 

ook foto’s en de jaarplanning. 
 
Douchen na gym 
Dit is altijd verplicht, maar er zijn een 
aantal weken geweest dat er niet 
gedoucht mocht worden omdat er te 
veel bacteriën in de waterleiding waren 

21 december 2018 

Nummer 2 Nieuwsbrief 

In dit nummer: 
 
 Voorwoord van de 

directeur 

 

 Badmintontoernooi 

 
 School on Wheels 

 

 Muziekles 

 
 Paarse vrijdag 

 
 Nieuws uit klas 2E 

 
 Schoolfeest 

 
 Tips om lezen te 

stimuleren 

 
 

 
 Excursie 

Rijksmuseum 2B 

 

 

 

 

Saenstroom opdc | Noorderstraat 3 | Postbus 41 1520 AA Wormerveer 
www.saenstroom.nl | info@saenstroom.nl | 075-6213725 
 

Het jaar 2018 is al weer bijna voorbij. 
Voor Saenstroom was het een jaar 
van afscheid nemen van enkele 
collega’s en een geweldige groep 2e 
klassers, maar ook het welkom heten 
van veel aardige nieuwe leerlingen en 
enkele nieuwe medewerkers.   
Op onderwijskundig gebied hebben 
we een aantal aanpassingen gedaan: 
we hebben het beleid met twee 
huiswerkuren per klas goed 
uitgewerkt, er is een mooi 
burgerschapsprogramma voor klas 1 
in elkaar gezet en er waren weer vele 
activiteiten voor klas 2 in het kader 
van LOB. Dit jaar hadden we voor het 
eerst een uitgebreide introductieweek 
om er voor te zorgen dat de leerlingen 
zich snel thuis gingen voelen op het 
opdc en in hun nieuwe klas. 
Daarnaast waren er zoals ieder jaar 
heel veel mooie sportactiviteiten voor 
alle klassen. 
En wat waren we trots op het 
tevredenheidsonderzoek in 2018. 
 
De ouderraad 
Ook de ouderraad is  weer compleet. 
Zij zijn met negen personen, een 
mooie gelijkmatige verdeling over 
Schakel, 1e en 2e klas. Zij werken 
mee als gesprekspartner als het gaat 
om onderwijskundig beleid, financiële 
zaken enz. Daarnaast werken de 
leden ook mee met praktische zaken 
als het inkopen van leuke 
kerstmokken voor de leerlingen en 
het af en toe helpen met 
ouderavonden. Dank daarvoor!!  
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gemeten. Wij hebben toen de 
leidingen laten aanpassen en de 
installatie chemisch laten doorspoelen. 
Probleem opgelost! 

 
Informatie-avond  
Maandag 10 december ontvingen wij 
een flink aantal ouders van de 
leerlingen van groep 8 die 

belangstelling hebben voor het opdc. 
Onze docenten gaven enthousiast 
voorlichting en vertelden wat het opdc 
een leuke en goede school maakt. 
De huismeester heeft met een paar 
leerlingen de hal in kerstsfeer 
gebracht, de mentoren hun lokalen, 
dus het opdc zag er gezellig uit. 
Zowel de medewerkers van 
Saenstroom als de leerlingen zijn vast 
blij dat de kerstvakantie aanbreekt.  
 

Namens het hele team wens ik u 
allen hele fijne kerstdagen,  
een gezellig Oud en Nieuw en een 
heel mooi 2019 toe!   

 
 
Met vriendelijke groet,  
H.A. van Benthem, directeur 
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Het badmintontoernooi is  een groot 
succes geworden! 
De afgelopen weken hebben we in de 
klas kwalificatiewedstrijden 
gehouden. 
Uit elke klas kwam een eerste, 
tweede en derde plaats, deze 
leerlingen hebben meegedaan aan 
het schooltoernooi. 
Uit OSA: Nassim, Lennaart en Sander 
       1A: Jessaje, Ivar en Jaycie 
       1B: Thijs, Gio en Martijn 
       1C: Mikael, Kay en Mees 
       1D: Sora, Conall en Thijs 
       1E: Gilano, Dravid en Damian 

 
Woensdag 12 december hebben 
deze leerlingen gestreden om het 

Badmintontoernooi 
Leerlingen doen verslag: 

kampioenschap van OPDC Saenstroom 
2018. 
Het spel was hoogstaand met vele 
fantastische rally's en smashes. 
Het publiek heeft genoten van jullie acties! 
Een groot compliment voor alle deelnemers. 
De volgende leerlingen zijn er met de prijzen 
vandoor gegaan: 
4e plaats Mikael en Kay uit 1C. 
3e plaats Dravid en Damian uit 1E. 
2e plaats na een superspannende wedstrijd 
Thijs 1B. 
1e plaats en schoolkampioen: Jaycie uit 1A. 
Gefeliciteerd! 
  

 

School on wheels 
 
Op dinsdag 27 en vrijdag 30 november 
hebben de leerlingen deelgenomen aan 
een clinic over het leven en sporten met 
een beperking onder leiding van 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 naar 
een persoon met een beperking. Geert 
Schipper geeft clinics waarbij hij verteld 
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. Zijn les 
zag er als volgt uit: 

• Een uitleg over de vijf verschillende 
  beperkingen (lichamelijk, geestelijk, 
  chronisch visueel en auditief)  
• Uitleg over ontstaan Geert’s beperking  
• Vertellen en laten zien wat er nog wel kan         
   o.a. qua sport 
• Rolstoel uitleg (sturen, snelheid en 
  remmen)  
• Rolstoel estafette  
• Rolstoelbasketbal 
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Muziekles 
 

Paarse Vrijdag 14 december 
 

 

Net voor Sinterklaas zijn de 
leerlingen bezig om de laatste 
praktijkopdrachten af te ronden voor 
hun rapport. Er konden prachtige 
cijfers worden uitgedeeld voor het 
leren van akkoorden op de ukelele 
en het spelen van Vader Jacob op 
het keyboard. Sommige kinderen 
proberen andere instrumenten uit 
zoals de gitaar. Muziek mag leuk 
zijn!  
 

Groetjes Herman Jager, docent 
muziek 
 
 
 
 

En paar kinderen hebben een mooi 
elfje gemaakt over paarse vrijdag. 
Een elfje is een gedicht dat uit vijf 
regels en elf woorden bestaat. 
 
Elfjes paarse vrijdag, 1C. 
 
Mickael: 
 
Paars  
Feestdag, veiliger 
Het is normaal 
Lesbi, homo, transgender, hetzelfde 
Normaal 
 
Mitchell: 
 
Paars 
Is mooi 
Het is het 
Symbool van de liefde 
Paars 
 

 
 
 
Tijs: 
 
Paars 
Iedereen hetzelfde 
Homo geen probleem 
Iedereen mag zichzelf zijn 
Vrede 
 
Kay: 
 
Paars 
Paarse vrijdag 
Lesbiennes zijn er 
Homo’s zijn er ook 
Paars 
 
Joran: 
 
Paars 
Is mooi 
Homo dat mag 
Dat hoort er bij 
Paars 
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Nieuws uit klas 2E 
 Rijksmuseum 

 
Wij gingen naar het  Rijksmuseum. 
Met z’n allen eerst met de trein en 
daarna met de tram. Toen we daar 
aan kwamen ging meneer van 
Benthem ons vertellen over de 
schilderijen en beelden die er staan. 
Het was wel gezellig. We hebben 
ook de Nachtwacht gezien. En als 
laatste mochten we nog bij het 
vliegtuig kijken. Het leukste was de 
wapenkamer. 
 

Bowlen 
 

We gingen met Sinterklaas bowlen. 
We moesten er zelf naar toe fietsen. 
We moesten met 5 mensen per 
groepje in het team. We gingen een 
uur bowlen, bij Bobs bowling. We 
kregen aan het einde nog een 
cadeautje in de schoen. 

 

Rolstoel les 
 

We gingen met de rolstoelen 
basketballen. We moesten tegen 

elkaar. We kregen uitleg over 
mensen met een handicap. 

 

Schoolfeest 
 
Op donderdag 13 december jl. hadden we ons schoolfeest met als thema “kerst”. Iedereen kon hier zelf 
invulling aan geven: een foute kersttrui, chique gekleed, het maakte allemaal niet uit. De school was qua 
versiering helemaal in stijl met het thema. Uiteraard hadden we een dansvloer en was de playlist 
samengesteld door de leerlingen. Ook was er een fotohoek waar weer veel leuke foto’s zijn gemaakt van 
iedereen die dit wilde. Als men even weg wilde van alle drukte kon men in een lokaal chillen of een potje 
schaken of dammen. En er was veel animo om Just Dance op de WII te spelen. Kortom, het was een zeer 
geslaagd en gezellig feest! 
 
De feestcommissie 



 

 

Nieuwsbrief Saenstroom opdc Pagina 6 van 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Lezen is een belangrijke vaardigheid 
om goed te kunnen leren bij alle 
vakken. Door leeskilometers te 
maken, kunnen leerlingen zelf werken 
aan hun leesvaardigheid. En dat helpt 
bij alle vakken.  
Thuis elke dag lezen is dus heel 
belangrijk. 
 
Hoe kies je de juiste boeken? 
Jeugdboeken op verschillende 
niveaus 
 
Op www.lezenvoordelijst.nl krijgt u 
inzicht in verschillende leesniveaus en 
bijbehorende boekentips.  
Klik op ‘Nederlands 12-15 jaar’ en 
vervolgens op ‘De leesniveaus’.  
Bespreek samen met uw zoon of 
dochter de verschillende niveaus. We 
raden leerlingen aan om boeken te 
lezen op het niveau waar ze zichzelf 
op inschatten, afgewisseld met 
boeken van 1 of 2 niveaus hoger.  
 
Lezen op interesse en onderwerp 
Op www.leesplein.org kunnen 
leerlingen zoeken naar boekentips op 
onderwerp. Ga in het menu naar 12+ 
en vervolgens ‘Boeken zoeken – op 
onderwerp’.  
Biografieën  
Sommige lezers houden niet van 
fictie, maar zijn wel geïnteresseerd in 
de jeugdjaren van topvoetballer 
Messi. Biografieën, vooral die van 
voetballers, zijn dan ook populair 
onder veel jongeren.  
 
 
 

Tips  voor ouders om lezen te stimuleren 

De Bieb voor de Zaanstreek 
 
Een lidmaatschap van de bibliotheek 
is gratis voor jongeren onder de 18 
jaar. De Bieb geeft boekentips op de 
website www.debieb.nl, maar ook in 
de vestiging zelf geven de 
medewerkers graag advies.  
 
Tijdschriften in de mediatheek 
In de mediatheek van de bibliotheek 
liggen tijdschriften als KIJK en 
National Geographic. In deze 
tijdschriften staan langere artikelen, 
over onderwerpen die veel jongen 
interessant vinden.  
 
Lijsters 
Via www.lijsters.nl kunt u populaire 
leesboeken bestellen voor een lage 
prijs. De ‘vroege’ en jonge lijsters zijn 

geschikt voor klas 1 en 2.  
  
 

  

 

http://www.lezenvoordelijst.nl/
http://www.leesplein.org/
http://www.debieb.nl/
http://www.lijsters.nl/
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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 


