
 

 
 
 
 
 
   
  

Maandag 8 juli hebben we ‘s 
avonds afscheid genomen van de 
leerlingen uit het 2e leerjaar. Dat 
afscheid nemen gebeurt altijd met 
een lach en een traan.  
Een groot aantal leerlingen ziet 
enorm uit naar de nieuwe school 
en heeft veel zin om te starten. 
Anderen laten hun tranen de vrije 
loop en zien Saenstroom toch 
vooral als een ‘warm bad’ waar 
aandacht is voor alle leerlingen. 
De leerlingen weten wat ze 
achterlaten en moeten nog 
ervaren wat het komende 
schooljaar brengt. Spannend!   
Ook voor de docenten en het 
ondersteunend personeel is dit 
een moment van afscheid nemen. 
We gunnen onze leerlingen een 
heerlijke toekomst en hopen dat 
ze nog eens langskomen om te 
vertellen hoe het gaat.  
 
 

Wisseling personeel 
Er zijn enkele wisselingen in het 
personeelsbestand per 1 
augustus a.s.: 
 
Mevrouw J. Kapitein, al jaren 
mentor in de Schakelklas, gaat 
ons verlaten. Wij danken haar 
voor wat zij voor de school 
gedaan heeft. 
Mevrouw Espinosa neemt na een 
lang dienstverband afscheid van 
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Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 
dit schooljaar. Onze nieuwsbrief 
ontvangt u vier keer gedurende het 
schooljaar via uw emailadres. 
 
Via deze nieuwsbrief wil ik graag de 
nieuwe leerlingen en hun ouders van 
harte welkom heten! De nieuwe 
leerlingen hebben we bijna allemaal 
gezien tijdens de POVO ochtend op 
woensdag 26 juni jl. en veel nieuwe 
ouders tijdens de POVO avond. In 
de week daarvoor hebben we met 
ouders intakegesprekken gevoerd en 
op de POVO avond konden ouders 
kennis maken met de  nieuwe 
mentor van hun zoon/dochter. 
Gelukkig konden we dit jaar alle 
leerlingen met een “Aanbeveling 
OPDC” plaatsen, maar de klassen 
zitten behoorlijk vol! 
 
Het schooljaar is weer voorbij 
gevlogen. Een jaar met veel 
activiteiten, vooral in de laatste 
lesweek, zoals het bowlen in de 
schakelklas, de activiteiten in leerjaar 
1 rondom het thema ‘Beeld en 
Geluid’ dat werd afgesloten met een 
bezoek aan het museum in 
Hilversum en in leerjaar 2, waar altijd 
veel leerlingen naar uitkijken, het 
schooluitje naar Walibi. Als afsluiting 
van de week ging iedereen lekker 
een dagje zwemmen.   
 

Van de directie 
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  ons, zij gaat van haar pensioen genieten. 

Mevrouw van der Laan gaat na een paar jaar bij ons gewerkt te 
hebben als mentor en docent, op een school in Amsterdam werken 
als docent Zorg & Welzijn. 
 
Nieuw op onze school zijn mevrouw Harrevelt, die mentor wordt in 
een eerste klas en mevrouw Meester, die vooral rekenen en 
wiskunde gaat geven. 
 
 
Ouderraad Saenstroom 
Saenstroom opdc heeft een ouderraad. Deze raad vergadert zes 
keer per jaar met de directeur en levert een actieve bijdrage. De 
ouderraad denkt en werkt mee in allerlei zaken die spelen op school.  
Voor volgend schooljaar hebben wij nog twee nieuwe ouders nodig, 
omdat twee leden van de ouderraad die een kind in leerjaar 2 
hadden  ook afscheid hebben genomen.  
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.  
 
Communicatie en wijzigingen in adres/ telefoonnummer 
Wij willen u 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!  
 
Namens de directie 
Saskia van Briemen 
Henk van Benthem 
 

 

mailto:info@saenstroom.nl
mailto:info@saenstroom.nl
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De doorstroomgegevens 2018/2019  
 

Vanuit de schakelklas stromen de leerlingen als volgt door: 
  
 naar vmbo klas 1 Saenstroom                  10 leerlingen  
 naar klas 1 andere school                           2 leerlingen  
 naar speciaal onderwijs                         1 leerling 
 
Vanuit leerjaar 1 vmbo stromen de leerlingen als volgt door: 
  

naar een 2e klas K/T Saenstroom              29 leerlingen 
 naar een 2e klas BB Saenstroom               36 leerlingen 
 naar een 2e klas K/T andere school              2 leerlingen 
 naar een 2e klas BB andere school               0 leerlingen 
 naar praktijkonderwijs                     0 leerlingen 
 naar speciaal onderwijs                                 4 leerlingen 
 verlenging klas 1                     1 leerling 
 
Vanuit leerjaar 2 vmbo stromen de leerlingen als volgt door: 
  

naar een 3e klas BB                             40 leerlingen 
 naar een 3e klas KB                               31 leerlingen 
 naar een 3e klas TL                                8 leerlingen 
 naar praktijkonderwijs                                     1 leerling 
 naar speciaal onderwijs                             6 leerlingen  
             verlenging klas 2                      1 leerling 
  
BB   =  basisberoepsgerichte leerweg 
B/K  =  basisberoepsgerichte/kaderberoepsgerichte leerweg 
KB  =  kaderberoepsgerichte leerweg 
K/T =  kaderberoepsgerichte/theoretische leerweg  

 
  

Vrijwilliger gezocht voor de bibliotheek 
 
Welke ouder/verzorger/opa of oma vindt het leuk om in het nieuwe schooljaar als vrijwilliger een handje komen 
helpen in onze bibliotheek? We zoeken nog een ouder voor de maandag, dinsdag en vrijdag. Het betreft hier 
een paar uurtjes in de ochtend. 
 
Voor informatie kunt u een mail sturen aan mevrouw Bakker op m.bakker@saenstroom.nl of na de vakantie 
telefonisch contact met haar  

 

mailto:m.bakker@saenstroom.nl
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‘Bezoek van de 
Burgemeester! 

 

Burgemeester op bezoek  
 
Op woensdag 17 april zou burgemeester Jan 
Hamming een gastles verzorgen in klas 1E. 
Dit in het kader van 4 en 5 mei over vrijheid 
en democratie. Hij kwam hier op school 
omdat Saenstroom het monument 'vrouwe 
justicia’ aan de Zaanweg heeft geadopteerd. 
Helaas had hij die dag een uitvaart en was 
het maar de vraag of hij in zijn drukke agenda 
nog tijd had voor de gastles. Klas 1E vroeg 
zich af wat er dan in zijn agenda stond, maar 
ook wat er dan belangrijker is dan lesgeven 
aan 1E..... Gelukkig kon hij op 22 mei alsnog 
komen. De burgemeester heeft verteld over 
het monument en het verhaal erachter, maar 
ook over zijn ambtsketting en de gemeente 
Zaanstad. In zijn agenda staat trouwens veel 
koffiedrinken en vergaderen.   
 
Liselotte 
 

 
Leerlingen doen verslag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Donderdag 13 juni jl hadden we ons 
schoolfeest met als thema “Onesie upon a 
time”. Het thema was door leerlingen zelf 
bedacht en dat was te merken. Veel 
leerlingen hadden veel werk gemaakt van 
hun kleding! Eind van de avond werden er 

Schoolfeest: Onesie upon a time

e 

  dan ook prijzen uitgereikt aan die leerlingen 
die er het mooist/best/meeste werk van 
hadden gemaakt. Sil won een prijs bij de 
jongens en Cila en Leann zagen er allebei zo 
mooi uit dat ze beiden een prijs wonnen. 
 
De avond was gezellig met muziek (ook met 
nummers aangevraagd door leerlingen), een 
rodeo waar gretig gebruik van werd gemaakt 
en een fotohoek waar iedereen op de foto 
kon. Ook was er een lokaal waar leerlingen 
even rustig konden zitten of met elkaar 
konden dammen of schaken. 
 
Dank aan alle leerlingen en collega’s voor de 
zeer gezellige avond! 
 
De feestcommissie 
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  Sportdag  
 

 

Op 4 juni zijn we met de schakel- en eerste klassen naar 
Outdoorpark Almere geweest. Dit park ligt in 
natuurgebied de Kemphaan. We vertrokken om half 9 
met een dubbeldekker naar Almere. Het weer werkte 
mee. Het zonnetje piepte er langzaam door en de 
temperatuur liep op. We werden enthousiast ontvangen 
door een groep fanatieke outdoormedewerkers. In een 
tent, wel een beetje donker, kon iedereen zich 
omkleden. Voor de meisjes was er een aparte tent.  
Per klas gingen we langs de verschillende onderdelen. 
We kregen te maken met zand, modder, touw, 
autobanden, hout en er moest behoorlijk geklommen, 
getild en gekropen worden. Wat geweldig was het om te 
zien hoe de klasgenoten elkaar hielpen. Soms was het 
handig om de kleinste een belangrijke taak te geven en 
soms moest bijvoorbeeld juist een sterke jongen hulp 
bieden. In 1C was de samenwerking geweldig!  ’s 
Middags kwamen de wateractiviteiten aan bod. En 
gelukkig was het nog steeds prachtig weer. Bij sommige 
onderdelen werd getwijfeld… Durf ik dit wel? Eigenlijk wil 
ik niet vies worden… Maar uiteindelijk zijn alle 1C-ers in 
ieder geval overstag gegaan en in het water en de 
modder beland. Sommige leerlingen vonden het heerlijk 
om lekker door de modder te kruipen of erin te plonsen. 
Wat zagen ze eruit, maar wat hebben ze genoten. 
Gelukkig waren er de buitendouches, zodat iedereen 
weer schoon en fris de bus in kon voor de terugtocht. 
Rond 3 uur waren we weer op school.  
Jongens en meisjes, collega’s en medewerkers van 
Outdoorpark Almere: bedankt! Het was een super 
geslaagde dag. 
 

Dineke Kouwets, mentor 1C. 
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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, 
Cacaolab en andere bedrijven.      
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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Dinsdag 2 juli was het zover;  de 
jaarlijkse triatlon in het Jagersveld stond 
weer op het programma. Echter is het 
Jagersveld ook het thuis van de 
processierups, vandaar dat we de 
triatlon verplaatsten naar rondje molen 
tussen Koog aan de Zaan en 
Westzaan.  Het was een erg mooie dag 
zonder wind. Bijna allemaal verschenen 
ze aan de start en binnen de kortste 
keren hadden ze het ren- en 
fietsparcours afgelegd.  (Zwemmen 
verviel i.v.m. locatiewijziging)  
  

 
 

Triatlon verplaatst naar rondje molen.   
 

De beloning was een ijsje van een 
echte  ijscoman én voor de winnaars 
een prachtige beker. Bij de meiden 
gingen de trofeeën naar:  
 
1e prijs: Kira (2E) 
2e prijs: Noortje (2F) 
3e prijs: Leann (2D) 
 
Bij de jongens was dit de top drie: 
 
1e prijs: Milo (2E) 
2e prijs: Bjorn (2F) 
3e prijs: Romano (2C) 

 

[Trek de aandacht van uw lezer met 
een veelzeggend citaat uit het 
document of gebruik deze ruimte om 
een belangrijk punt te benadrukken. 
Sleep dit tekstvak als u het ergens 
anders op de pagina wilt plaatsen.] 

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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Ook het afgelopen jaar is de 
werkgroep kwaliteitszorg weer 
volop in beweging geweest.  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. We hebben dit schooljaar 
dan ook verschillende enquêtes 
uitgezet onder zowel het personeel 
als de leerlingen. 
  
Rots en Water 
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 dat ze in de praktijk 
toepassen. 
 
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 het opdc 
hebben ook 3 leerlingen uit 
leerjaar 2 hun ervaringen over het 
opdc met de aanwezigen gedeeld. 
Dit laatste werd zeer op prijs 
gesteld. 
 
 

Kwaliteitszorg 

 
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 
en sommigen in een leer- werk 
traject. 
 
Namens de werkgroep 
kwaliteitszorg wensen wij u een 
hele fijne vakantie! 
 
mw. B. van Gelder 
mw. D. van der Poel 
dhr. R. Kraaijeveld  

 

“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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CHAMPIGNON-KIPPENSOEP 
 
 Ingrediënten: 
 

 1 kipfilet 

 5 champignons 

 1 bouillonblokje 

 0,6 liter water 

 50 gram boter 

 60 gram bloem 

 Peper 

 Zout 

 Bieslook 

Recept van de kookdocent 

 
Bereidingswijze: 
 

1. Smelt de boter in een kookpan, 

maar laat hem niet bruin worden. 

2. Voeg de bloem toe en maak een 

deegbal. 

3. Kook de kipfilet in 15 minuten 

gaar. 

4. Haal de deegbal van het vuur. 

5. Maak van 1 bouillonblokje en het 

water een bouillon. 

6. Voeg de bouillon bij de deegbal, 

en roer tot je een gladde witte 

soep krijgt. 

7. Snij de kipfilet en champignons in 

kleine stukjes, en voeg bij de 

soep toe. 

8. Laat de soep ongeveer 15 

minuten zachtjes pruttelen. 

9. Maak de soep op smaak met 

peper zout en bieslook. 

 
      Dhr. R.Stefels 
      Docent koken 
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Klassenkrant 2A 
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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. 
 
 
 
 

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 

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 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 


