
 

 
 
 
 
 
  
  

gewerkt aan het in kaart brengen van 
de leerachterstanden met behulp van 
DIAtoetsen en testen met 
Smartrekenen. De resultaten worden 
gebruikt om doelen te stellen waar dit 
jaar gewerkt aan gaat worden met de 
leerlingen. Ook werken de docenten 
hard aan het bevorderen van de sfeer 
en de samenwerking in de klas. 
 
Studiemiddag  
Tijdens deze middag hadden we dhr. 
G Smits, psycholoog en mediator, 
gevraagd om onze studiemiddag op te 
luisteren. Hij vertelde ons o.a. over 
emoties en leren, en over de werking 
van het geheugen. Verschillende 
begrippen liet hij de revue passeren: 
zo sprak hij over buikademhaling, 
limbisch vs cortex, mindfulness vs 
mindfuckness, boos = zorg, als je huilt 
dan doe je dat max 90 sec. Dhr. Smits 
wist ons op een inspirerende wijze in 
de leerstand te krijgen door onze 
korte- en lange termijngeheugen te 
testen. Allemaal erg onderhoudend en 
interessant!  
 
OPP en leerdoelengesprekken 
Op maandag 9 en dinsdag 10 
september hebben de OPP en 
leerdoelengesprekken plaatsgevonden 
tussen ouders en mentoren uit leerjaar 
1, maar ook leerjaar 2 heeft dit 
schooljaar al OPP gesprekken 
gevoerd. De evaluatie van het OPP en 
de aanpassing daarvan zal na elk 
rapport tijdens de ouderavond 
besproken worden.  
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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 staan ook 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 samengesteld 
en op de website van de school 
geplaatst en rondgemaild.   
 
Eerste periode 
De eerste periode van het schooljaar 
is goed verlopen. Er waren wel wat 
personele wisselingen: er is een 
nieuwe mentor gestart in klas 1a en 
een nieuwe docent voor economie en 
wiskunde aangenomen. Per 1 
november nemen we afscheid van 
mevrouw Grodecka en start dhr. Van 
den Brink als onze nieuwe coördinator 
ondersteuning en begeleiding(COB).  
Ook is er weer een hele nieuwe 
generatie brugklassers gestart. Elk 
jaar weer spannend voor de 
leerlingen die de basisschool verlaten. 
In totaal hebben we dit jaar vijf 1e 
klassen en vijf 2e klassen en blijven 
daarmee een kleine school! 
De nieuwe leerlingen hebben hun 
plek op school en in de klas gevonden 
en raken al aardig gewend aan het 
systeem. De docenten hebben hard 
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Ontvangst basisscholen 
Op donderdag 3 oktober jl. ontvingen 
wij de basisscholen voor een korte 
kennismaking met Saenstroom opdc. 
De opkomst overtrof onze 
verwachtingen. We hadden gerekend 
op zo’n 20 docenten, maar het waren 
er bijna 2x zoveel!  
Dat maakte het extra spannend voor 
onze drie leerlingen die een 
presentatie zouden houden: dhr. 
Kraaijeveld had gezegd dat de 
presentatie hooguit voor een man of 
10 zou zijn. Maar ze hebben zich er 
uitstekend door heen geslagen.  
De Leerjaarcoördinatoren hebben 
daarna een uitgebreide presentatie 
gehouden over onze school. Na de 
presentatie zijn de basisscholen in 
gesprek gegaan met onze mentoren 
over een door hen doorverwezen 
leerling. Een geslaagde middag!  
 
Thema avond ouders leerjaar 1 
Op maandag 15 oktober hebben wij 
voor de ouders van de eerste klassen 
een thema-avond gehouden met een 
aantal presentaties over de 
ondersteuning van leerlingen. In deze 
workshops kon je informatie krijgen 
over maatschappelijke begeleiding, 
rots en water, straffen en belonen 
thuis, dyslexie, plannen en 
organiseren, gezond gamegedrag en 
informatie over genotsmiddelen. Na 
een korte introductie werd de avond 
ingeluid door twee medewerkers van 
HALT die een interessante discussie 
op gang brachten over het gebruik van 
sociale media en het gebruik van de 
mobiele telefoon. Vooral de afspraken 

rondom  de mobiel zijn niet altijd even 
makkelijk te handhaven.  
Ook op school hebben we aan het 
begin van schooljaar onze nieuwe 
afspraken over het gebruik van een 
mobiele telefoon aan alle leerlingen 
kenbaar gemaakt. Elke leerling weet 
nu wat de afspraken zijn en in elke 
klas hangt een telefoontas waar 
leerlingen hun mobiele telefoon in 
kunnen doen.  
 
Afgelopen maandag hebben we onze 
eerste tussentijdse evaluatie gehad 
met het hele team waarin ook de 
afspraak over de mobiel is 
geëvalueerd. We zijn tevreden over de 
uitvoering van deze afspraken.  
 
Fris op school 
Hierbij wil ik u aandacht vragen voor 
de nieuwsbrief fris op school van de 
GGD. De GGD Zaanstreek-Waterland 
en Brijder Jeugd hebben geld van de 
gemeente gekregen om in te zetten op 
genotmiddelenpreventie in Zaanstad: ‘ 
Fris op School’. Hoe zorgen we ervoor 
dat jongeren in Zaanstad gezond 
opgroeien en geen alcohol drinken, 
roken of blowen? En wat kunnen 
ouders hierin betekenen?  
Ook voor docenten is er een 
nieuwsbrief geschreven en zijn er ook 
een aantal protocollen die ons helpen 
om goed te signaleren en tijding in te 
grijpen.  In de bijlagen kunt u meer 
lezen over dit onderwerp en de 
protocollen die we volgen.  
 
 
Als laatste: 
Ik wens alle leerlingen en u als ouders 
en verzorgers een prettige 
herfstvakantieweek toe namens het 
team van Saenstroom. 
 
Met vriendelijke groet, 
Saskia van Briemen (plv. directeur)  
  

 
 

 



 

 

Nieuwsbrief Saenstroom opdc Pagina 3 van 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ook dit jaar staat burgerschapsvorming op het 
programma en in het kader daarvan bezochten 
de leerlingen uit de eerste klassen de 
Poelboerderij. 1A en 1B hadden pech vanwege 
het slechte weer, maar in 1F en 1C hadden op 
10 oktober meer geluk. Bij het maken van deze 
krant had 1D alles nog voor de boeg. 
Als mentor van 1C had ik de klas uitgelegd wat 
de bedoeling was en ze vanwege de 
verwachtte regen aangespoord om 
regenkleding, maar vooral ook laarzen mee te 
nemen. Door de langdurige regen van de 
afgelopen periode zijn de eilandjes rond De 
Poel heel drassig. En daar moesten we aan 
het werk. Een paar jongens had niet zo’n zin, 
maar dat veranderde snel. Iedereen werd 
enorm enthousiast toen we dia’s te zien kregen 
over het gebied.  Sommige jongens wisten de 
naam van vogels of bijvoorbeeld van 
zonnedauw, een vleesetend plantje. Met een 
platboot voeren we, frisse wind maar met een 
heerlijk zonnetje, naar een eilandje waar de 
jongens aan het werk zouden gaan. Elke 
leerling mocht een stukje  sturen. Als ware 
kapiteins stonden ze achter het roer, stralend 
of juist heel serieus kijkend. 
Eenmaal op een eilandje was een korte uitleg 
nodig om iedereen met een hark aan de slag 
te laten gaan. Het hooi moest bij elkaar 
geharkt worden en op een baar worden 
gelegd. Twee jongens brachten de baar steeds 
naar een berg, die alsmaar hoger werd. Eén 
van de jongens vond de huid van een slang. Er 
zitten veel (niet gevaarlijke) ringslangen in het 
gebied. Zo’n 2 à 3 keer per jaar vervellen de 
slangen. Jonge slangen wat vaker dan oude.       

Bezoek aan de poelboerderij 
 

Leerlingen doen verslag: We mochten de huid meenemen. Op school 
heeft iedereen hem bewonderd en heb ik hem 
aan de hr. Rintjema, onze biologiedocent, 
gegeven.                                                                                                     
Dus als iemand hem nog wil bekijken… 
Veel te snel naar de zin van de jongens 
moesten we terug. Langs een kortere route 
(met juf aan het roer, jawel) voeren we terug. 
Nadat de geleende laarzen weer uit waren was 
het nog een karwei om alle mannen uit een 
soort waterspeeltuin naast de Poelboerderij 
weer mee naar school te krijgen. 
Het broodje op school smaakte heerlijk!!! 
Onmisbaar bij deze bezoeken is onze 
vrijwilliger, de hr. Ooms. Hij loopt mee met elke 
groep en houdt ook iedereen tijdens de 
excursie goed in de gaten. Hartelijk bedankt 
weer! 
En voor wie nieuwsgierig is geworden, 
misschien voor een dag in de Herfstvakantie, 
zie: www.poelboerderij.nl.  
 
Dineke Kouwets, mentor 1C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

http://www.poelboerderij.nl/
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Nieuws uit 2C 

  
 

Bruschetta. 
 
0,5 Ciabatta 
6  champignons 
0,5 ui 
0,5 tomaat 
1 teen knoflook 
4 eetlepels olijfolie  
Peper 
Oregano 
Zout 
Snufje bouillonpoeder 
Geraspte kaas 
 
Bereidingswijze: 
 

1. Snij het ciabatta overdwars door de 

helft. 

2. Smeer beide zijde in met een mengsel 

van olie en knoflook. 

3. Snij alle champignons de ui en de 

tomaat in kleine blokjes. 

4. Bak de champignons de ui en de 

tomaat in een koekenpan met olijfolie. 

5. Maak het champignonmengsel op 

smaak met peper zout en 

bouillonpoeder. 

6. Bak de ciabatta tot deze bijna goud 

bruin is. 

7. Haal de ciabatta uit de oven, en beleg 

met het champignonmengsel. 

8. Strooi er wat oregano en geraspte 

kaas overheen. 

9. Zet het ciabatta nog 2 minuten in de 

warme oven. 

 

 

De eerste schoolweken 
 
Ik vond de eerste schoolweken heel leuk. Het 
was wel spannend om je nieuwe klas te zien. 
En de juf was aardig. We gingen eerst een spel 
doen waarbij je in groepen moest zitten. En als 
je dan had gewonnen dan kon je een cup a 
soup kaartje winnen van de juf. De eerste week 
waren het korte dagen op school, daarna werd 
het wat langer en nu hebben we gewoon 
volgens rooster. Ik vond wel dat het wennen 
was om naar school te gaan. En ik vond het in 
de eerste schoolweken fijn dat we niet zo veel 
huiswerk kregen, maar nu valt het ook wel mee 
met hoeveel huiswerk je hebt. Ik vond het ook 
fijn dat we eerst korte dagen hadden en het 
langzamerhand steeds langer werd. Ik vond het 
leuke weken.  Rachel 
 
 
LOB 
 
LOB is loopbaan oriëntatie begeleiding. De 
slager is langs geweest. Je moet op een 
gegeven moment stage lopen. We kregen een 
soort rijles. Dat was nep. We kregen ook de 
politie langs, dat was heel erg leuk want hij ging 
veel vertellen.  Syenna 

 
Je gaat eerst uitleg krijgen over wat lob precies 
is. We kregen ook een rijles. Niet echt. We 
moesten een stuur maken van papier. Je fles 
was de rem enz. Ook ga je met dit vak ergens 
heen en er komen mensen langs. Op een dag 
vind je het beste wat bij jou past. Weet jij al wat 
je later gaat doen?  Liv 

 

 

Recept van de kookdocent 
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Eten bij Compaen lesrestaurant 

Na de open les middag voor onze leerlingen in 
maart jl bij Compaen vmbo had ik mij 
aangemeld voor de nieuwsbrief van het 
Compaen lesrestaurant. 
 
In de vergadering van de mentoren 2e klas is 
een datum geprikt om samen te gaan eten in 
het lesrestaurant. Dit vond 9 okt jl plaats.  
Het menu bestond uit een amuse, voorgerecht, 
soep, hoofdgerecht en nagerecht. 
Twee oud leerlingen zaten in de bediening en 
één in de keuken. Voor de oudleerlingen was 
het de eerste keer dat ze de lesopdracht in de 
praktijk mochten uitvoeren.  Er waren 
verschillende rollen: de rol van 
gastvrouw/gastheer, bestellingen opnemen, 
serveren, borden en bestek afruimen enz….. 
 
 “Ze deden het geweldig!” 
 
Na afloop gaven de oudleerlingen aan dat de 
spanning wel groot was, maar daar hebben we 
niets van gemerkt en het eten smaakte heerlijk.  
 
Zeker voor herhaling vatbaar!! 
 
Mevr. Spieker, docent/mentor 2A 
 

Het eten smaakte heerlijk. 
 
 

 

 

Er wordt een cursus voor en door ouders 
van pubers met een ontwikkelingsprobleem, 
zoals ADHD of autisme gegeven. In zes 
cursusavonden gaan we 
met elkaar na waarom deze pubers zich 
gedragen zoals ze zich 
gedragen en hoe we daar als ouders mee 
kunnen omgaan. 
 
En op 13 november 2019 komt de 
Dyslexietoer naar Amstelveen. Dit is een 
bijeenkomst voor ouders en leerlingen met 
lees- en/of spellingsproblemen of dyslexie. 
 
Heeft u interesse in één ( of beide) van 
deze bijeenkomsten leest u dan de bijlagen 
bij deze nieuwsbrief. 
 
  

Informatie voor ouders 
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Idee voor in de herfstvakantie 
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Sport en andere activiteiten 

Skireis 

 
Vrijdag veertien februari vertrekken wij weer met de 
bus richting Oostenrijk. Dit jaar doen wij het pittoreske 
plaatsje Heiligeblut aan.  Dit doen wij in samenwerking 
met Manders Travel. Een organisatie die 
gespecialiseerd is in wintersportreizen.  We vertrekken 
op vrijdag om 16.00 uur en komen dinsdag rond 10.00 
uur weer terug. We staan drie volle dagen op de piste. 
Op onze site staat de inschrijvingsbrief met een filmpje 
van de vorige wintersport. Je kunt je nog aanmelden, 
maar wees er snel bij, want vol is echt vol.  
 

Naschoolse activiteiten 
 
Ook dit jaar hebben wij weer talloze 
verschillende naschoolse activiteiten op de 
agenda staan. Denk hierbij aan een 
schoolvoetbaltoernooi, koken en andere 
verschillende toernooien waaronder een heus e-
sportstoernooi in de vorm van FIFA 20 op de 
PlayStation 4. De verschillende aankondigingen 
komen nog op de site en op het sportbord te 
staan. 
 

Trefbaltoernooi 
 
Vrijdag 18 oktober strijden alle eerste klassen om 
de titel: ’trefbalklas van het jaar’. Alle klassen 
hebben al een aantal weken getraind tijdens de 
reguliere gymlessen om de felbegeerde 
wisselbeker en de natuurlijk bijbehorende 
medailles. Vrijdag 13.15 uur weten we wie de 

finale heeft gewonnen! Succes allen! 
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 Kwaliteitszorg en geslaagde oud- leerlingen 
 
Al jaren volgen wij nauwlettend onze leerlingen die na leerjaar 2 de overstap 
maken naar de bovenbouw in het reguliere onderwijs. Van de 56 Leerlingen 
die in 2017 naar het 3e leerjaar regulier vmbo onderwijs zijn gegaan, zijn het 
afgelopen schooljaar 51 leerlingen geslaagd. 2 leerlingen zijn alsnog 
uitgestroomd naar het speciaal onderwijs, 1 leerling naar de praktijkschool, 1 
leerling BBZ en 1 leerling doet dit jaar examen. Uiteraard kan het altijd beter, 
maar we zijn best trots op dit resultaat 

Het is alweer een tijdje geleden, maar dit schooljaar zijn we begonnen met een 
introductieweek. Nadat maandag de boeken waren opgehaald en de klassenfoto's waren 
gemaakt zijn we dinsdag begonnen met lessen van de mentor. Kennismaken met elkaar 
stond centraal en na de eerste pauze kregen alle leerlingen een ijsje van de ijscoman die 
met zijn ijskarretje op het schoolplein stond. Woensdag was er les volgens rooster, de 
eerste keer kennismaken met een nieuw vak en nieuwe boeken! Donderdag zijn we naar 
de Jagersplas gegaan. Daar hebben we allerlei spelletjes gedaan zoals skiën op Skilatten, 
met z'n vieren vooruit zien te komen. Ook was er Siamees Soccer waarvoor veel 
samenwerking was vereist en een krattenparcours. Tot slot waren er op vrijdag workshops 
met een speciale basketballes, leerden we een website maken, koken en een les 

beeldende vorming waarin een tekenfilmpje werd gemaakt. Mw. L Jansen, 
leerjaarcoordinator leerjaar 1 
 

De introductieweek   
 

 

LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding) profiel zorg en welzijn. 

 
De afgelopen weken is een start gemaakt met LOB. Daarin wordt gesproken over beroepen, profielen, 
studierichtingen, kwaliteiten, etc.  
Ook komt het profiel zorg en welzijn aan de orde. In klas 2D zijn de jongens (in deze klas zitten geen 
meisjes) begonnen met “scheren moet je leren”. De leerlingen mochten scheren met schuim en 
scheermessen op een ballon. Sommige durfde na het oefenen op een ballon het ook op hun gezicht.   
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Althans, wel voor KNGF Geleidehonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een 
vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in. Je steunt 
niet alleen de opleiding van onze geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels 
hebben alle doppen samen al duizenden euro’s opgeleverd. Op school staat ook een grote bak 
waarin we doppen sparen. De bak staat naast de kamer van de huismeester. 

 

 
 

https://geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen 
 

Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


