
   

 

 

  Saenstroom opdc april 2019 

 

 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
 
Voordat we gaan genieten van 2 weken meivakantie ontvangt u van ons deze nieuwsbrief.  
 
Directeur Saenstroom gaat grotendeels een andere klus doen 
Saenstroom opdc is voor mij de beste, leukste liefste school van de Zaanstreek. 
Ik werk hier nu 10 jaar met enorm veel plezier en had steeds het idee dat ik hier tot aan mijn 
pensioen zou doorwerken. 
Maar: ik werd twee weken gebeld met de vraag of ik vanaf de meivakantie 4 dagen per week 
directeur van Compaen vmbo wil worden. De huidige directeur van die school is helaas voor 
het grootste deel van zijn werk uitgeschakeld door gezondheidsklachten. 
Ik heb “ja” gezegd omdat ik het een mooie klus vind en omdat ik Compaen daarmee een 
beetje uit de brand help.  
Dat betekent dat ik vanaf 6 mei nog maar twee dagdelen per week op Saenstroom opdc zal 
zijn en de rest van de week op Compaen. Het is nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren, 
maar waarschijnlijk wel een hele tijd. 
Mevrouw van Briemen, onze teamleider, wordt op Saenstroom plaatsvervangend directeur.  
Collega’s R. Kraaijeveld en K. Korteweg gaan als coördinator onderdeel uitmaken van de 
schoolleiding. Het blijft helemaal goed gaan op Saenstroom! 
 
Inspectiebezoek 
Op 9 april hadden we de hele dag drie mensen van de onderwijsinspectie op bezoek. 
Mijn collega’s en ik vonden dat heel spannend, want nu kregen wij een rapport met een 
beoordeling! 
Ze hebben 12 lessen bezocht, met een groep leerlingen en met een groep docenten 
gesproken Ook hebben ze uitvoerig met de schoolleiding, de coördinator ondersteuning en 
begeleiding, de schoolmaatschappelijk werker en de trajectgroepbegeleider gesproken. 
 
Ze keken vooral naar drie dingen: 

- De kwaliteit van lessen 
- De ondersteuning die Saenstroom geeft 
- Hoe wij zorgen voor de kwaliteit van ons werk 

 
Op alle drie de punten scoorden we voldoende, het was gelukkig op orde allemaal!  
 
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. Dit 
alles is zeker een compliment aan de betrokken mentoren waard; zij hebben weer veel werk 
gehad aan het invullen van alle noodzakelijke papieren en vaak uitvoerig met u en uw zoon 
of dochter gesproken om tot het juiste advies te komen.  

In de maanden januari tot en met maart hebben alle tweedejaars 
leerlingen dus een keuze gemaakt voor hun vervolgopleiding. De 
meesten zullen uitstromen naar de derde klas van het vmbo, 
basisberoepsgericht, kader beroeps of theoretisch. 

De cijfers op een rijtje:  
 
Totale uitstroom naar leerjaar 3:  
Basis: 36 leerlingen 

KB: 8 leerlingen 

K: 20 leerlingen 

TL: 6 leerlingen 

buiten de Zaanstreek: 7 leerlingen 

VSO: 4 leerlingen 

Praktijkonderwijs: 1 leerling 

 

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 vijf 1e en vijf 2e 
klassen. Dit betekent dat het iets stiller wordt in ons gebouw. Extra aandacht 
voor de ongeveer 140 leerlingen die onze school zullen bevolken volgend 
jaar! 
 

 
Ouderraad 
We hebben op 17 april een vergadering van de ouderraad gehad.  
Op 12 juni 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 12 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 
 



   

 

Geluid  vanuit het muzieklokaal.....                                
 

Mijn naam is Tim Beeldman en sinds februari van dit jaar de trotse muziekdocent  van de 

eerstejaars leerlingen op het opdc. Naast mijn werkzaamheden bij Saenstroom werk ik 

tevens als docent muziek en mentor op de Kennemer Praktijkschool in Heemskerk. De 

ervaring die ik op het Kennemer heb opgedaan breng ik mee naar Wormerveer en dat 

betekent voor onze leerlingen veel praktisch aan de slag met diverse instrumenten. 

Leerlingen kunnen op eigen niveau en interesse oefenen met keyboards, gitaren, het 

drumstel, de bas, DJ controllers, de viool en zelf de saxofoon begint populair te raken. 

Na een korte instructie gaan de leerlingen solo of in kleine groepjes zelfstandig aan het werk 

met afgestemd lesmateriaal. En ongelooflijk, wat een ontluikend muzikaal talent we bezitten. 

Het lijkt erop dat mijn enthousiasme voor muziek aanstekelijk werkt op de leerlingen, want de 

diploma's vliegen je om de oren. Er worden zelfs al instrumenten thuis aangeschaft en dat is 

altijd erg leuk om te horen. Ik hoop in de nabije toekomst een schoolband te kunnen starten 

en wellicht is er ook animo voor een muziekavond om de ouders, juffen en meesters eens te 

laten horen wat we allemaal al kunnen spelen. 

 
 
 

 
Schaaktoernooi 
 
Dinsdag 16 april was de finale van het schaaktoernooi welke is gehouden in de eerste 

klassen en de schakelklas. Uit de voorronden zijn uit iedere klas 2 deelnemers gekomen. Het 

was een fijne en gezellige middag. Het schaakniveau lag dit jaar hoog. Na een spannende 

poule is de finale gespeeld tussen Ivar en Thijs. De finalisten waren aan elkaar gewaagd. De 

wedstrijd is uiteindelijk gewonnen door Thijs uit klas 1B. Hij heeft als prijs een mooi 

schaakbord gekregen. Voor alle spelers was er ook nog iets lekkers. 

 

 



   

 

 
 

 

 

 
(S)cool On Wheels 
 
Dinsdag 27 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 hoe er naar een persoon met een beperking wordt gekeken. 

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. 

• Een uitleg over de vijf verschillende beperking (lichamelijk, 
geestelijk chronisch visueel, en auditief) 

• Uitleg 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 

 

 
 



   

Paardrijden 28 februari 2019 

Op donderdag 28 februari 2019 gingen wij, Tatum, Bennie en Chiara, paardrijden. We hadden 
4 proeflessen. De lessen waren onwijs leuk. Het paardrijden duurde 2 lesuren dus we hadden 
geen rekenen en muziek. We werden de eerste 2 lessen gebracht door mevrouw De Boer, 

daarna door de conciërge en de laatste les weer door mevrouw De Boer. Op de derde les van 
ons bracht de conciërge ons naar paardrijden en hij heeft zelf ook meegedaan met paardrijden.  

Er werden verschillende paarden gebruikt: De paarden heten Pippa, Zip en Eva.  

Er waren diezelfde dag maar 2 paarden gebruikt: Pippa en Zip. Bennie en Conall gingen op 
Zip en Tatum en Chiara op Pippa. Een beetje aan het einde van de les vroeg de juf of Chiara 
kon staan en zitten in het zadel. Ik kon het een beetje. Even later vroeg ze of Chiara in draf 

wilde. Dat wilde ze. Het draven lukte best goed maar af en toe niet.  

De tweede les hadden we ons eigen paard. In deze les gingen Tatum en Chiara draven. Het was 
erg leuk. Dit wilde Chiara nog vaker doen. 

De derde les werden we door de conciërge gebracht. Hij heeft op Zip gereden die dag, Tatum 
op Pippa en Chiara op Eva. Ook die dag gingen we draven. De conciërge hobbelde op en neer 
op zip en het zag er nogal grappig uit. Tatum deed het staan en zitten in het zadel steeds 

beter. Zelfs bij de laatste les. 

Ik weet het… nu het stukje van de laatste les ☺ 

Dit was voor Chiara een van de leukste lessen. Het gaat erom dat je het leuk hebt. Uiteindelijk 
lukte het Tatum om het staan en zitten helemaal onder de knie te krijgen. Bennie zat toen 

helemaal op het paard maar net achter het zadel. Tatum en Chiara riepen dat hij het heel goed 
had gedaan. Deze les was op donderdag 28 april. Eenmaal terug op school kregen we van 

mevrouw De Boer een certificaat en een foto van ons op het paard. 

Dit was een van de leukste dingen die ze hebben meegemaakt op school. 

EINDE 

Gemaakt door Chiara Santiago uit 1D 

 



   

Zelfverdedigingslessen 

 
Tijdens de zelfverdedigingsmaand zijn er verschillende zelfverdedingssporten aan bod 

gekomen. Namelijk; judo, kobujitsu en kickboksen 

 

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 en 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. 

Het Bu staat voor krijgskunst en jutsu voor de vaardigheid en techniek. De oude 

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 Marco’s Gym in Wormerveer, op een 

steenworpafstand van onze school.  Hier zijn de leerlingen fysiek lekker afgemat door Hans 

en Moira. Ook hebben ze de basisbeginselen van hun sport bijgebracht door middel van 

verschillende stoot- en traptechnieken op de bokszak.  

 
 

Bezoek aan Pascal Zuid 

We werden door een docent opgevangen en daarna ging de docent uitleg geven over de 

school. Daarna gingen we naar het kooklokaal om koekjes te bakken. Daarna gingen we 

naar het roboticalokaal en kregen daar uitleg over de machines en een Dino in elkaar zetten 

die was gemaakt in de lasercuttermachine. Ik vond het leuk en leerzaam. 

Kacper Pliszka 2E 

 



   

Lasagnerolletjes. Lekker voor de paasdagen. 

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 

                                                          

Werkwijze: 

1. Verwarm de over 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. Snij de uien fijn en pers de knoflook teen. 
6. Zet de rode pan op het vuur met een beetje olijf olie, rul het gehakt, al 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. Maakt 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.  
 

 

 

 

 

 



   

 

Klimmen 

Begin februari brachten de leerlingen van de tweede klas een bezoek aan de klimhal 

Mountain Network in Amsterdam. Tijdens de reguliere gymlessen hadden de leerlingen al 

het een en ander geleerd qua klimgordel, zekeringsmethode, klimtechnieken en de knoop 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 hoog zonder te zijn 

gezekerd aan een touw. Dit allemaal onder professionele begeleiding van Mountain Network 

Amsterdam. 

 

 



   

OPROEP 

 

Als leerlingen hun gymkleding zijn vergeten krijgen ze altijd een gewassen setje (blauw T-shirt met 

een zwart kort broekje van de school. Soms komt het voor dat de leerling een shirt of broekje per 

ongeluk in zijn/haar tas stopt. Zou u in de kast willen kijken of u nog een blauw shirt of zwart broekje 

van school heeft liggen en deze terug brengen? Het gaat om het merk Kipsta dit is te koop bij de 

Decathlon.  Alvast hartelijk bedankt namens de sectie L.O.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortnite toernooi 

 

Het begin van het nieuwe jaar begon meteen goed met een heus Fortnite-toernooi! Op 30 januari 

streden twintig leerlingen van het Saenstroom opdc om een plek in de top 3! 

 

1e plaats – Bennie (1D) 

2e plaats – Gio (1B) & Pascal (2D) 

3e plaats – Nourdine (1C)                            

 

M. Hooijschuur  

Docent L.O. 

 



   

Schoolvoetbal 

 

Vrijdag 15 maart  hebben zeven leerlingen van onze school gestreden in de regiofinales van Olympic 

Moves om een finaleplaats voor de landelijke finale. De volgende leerlingen zijn meegegaan: Gio 

(1B), Sem, Sil (2F), Franco (2E), Nassim, Angelo en Duncan (OSA). 

 

De eerste wedstrijd hebben we tegen de uiteindelijke winnaar het Don Bosco College met 5-0 

verloren. Een erg knappe prestatie vooral omdat de overige teams er tegen de Volendammers met 

10-0 of 7-0 afgingen.  

 

De tweede wedstrijd net aan verloren van het Pascal College met 2-1 waarbij we de wedstrijd 

eigenlijk hadden moeten winnen. De derde wedstrijd hebben we erg goed gespeeld als team en 

daardoor een overwinning uit het vuur gesleept door met 1-2 te winnen van het Hubertus Berkhoff.  

 

Na de prima overwinning zaten we in een flow en speelden we gelijk tegen het Michael College 2-2. 

Als laatste wedstrijd speelden we tegen SC Nelson Mandela de verliezend finalist waarbij we erg 

goed weerstand boden waarbij het resulteerde in 1-3 verlies door een discutabele beslissing van de 

voor de rest prima fluitende KNVB scheidsrechter. 

 

Al met al een groot compliment naar onze leerlingen toe, ze speelden erg sportief en waren allen 

positief naar elkaar, de tegenstanders en de scheidsrechters. Jammer dat we niet meer punten 

hebben gehaald maar ik ben super trots op deze leerlingen hoe ze als team hebben gespeeld en onze 

school hebben vertegenwoordigd!   

 

M. Hooijschuur  

Docent L.O. 

 
 

 

 



   

 

 

Wintersport 

 

Vrijdag 15 februari vertrokken we met een aantal leerlingen en docenten richting Oostenrijk om 

daar drie dagen te skiën en te snowboarden. Wat hadden we een mazzel qua weer! Alle dagen vol 

op zon en plezier! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



   

Leerlingen schaatsen voor Clini Clowns  

  
Op 12 februari reisden de leerlingen af naar schaatsbaan De Meent in Alkmaar. Van tevoren konden 
de leerlingen zich laten sponsoren door familie, vrienden, buren en andere bekenden. Op de 
schaatsbaan ontvingen de leerlingen een stempelkaart; elk geschaatst rondje werd afgestempeld.   
Vol trots kan ik u vertellen dat onze leerlingen hun uiterste best hebben gedaan om zoveel mogelijk 
rondjes te schaatsen. Sommige leerlingen waren echt heel fanatiek. In totaal haalden ze € 1.505,00  
aan sponsorgeld op, dat gedoneerd wordt aan de stichting Clini Clowns. “De 
klassenvertegenwoordigers hebben gekozen voor deze stichting, omdat meerdere leerlingen 
aangaven ervaring te hebben met de Clini Clowns en het een goede organisatie vonden.  
 
De uitreiking van de cheque vindt na de vakantie plaats. 
 
 

 

 

 

 


