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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. Gelukkig waren er dit jaar 
geen personele wisselingen.  
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 één schakelklas, vier 1e klassen 
en vijf 2e klassen. We 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 gewerkt aan het in 
kaart brengen van de leerachterstanden 
met behulp van CITO en testen met 
Smartrekenen. De resultaten worden 
gebruikt om doelen te stellen waar dit jaar 
aan gewerkt gaat worden met de 
leerlingen. 

VOORWOORD 
Ook werken de docenten hard aan het 
bevorderen van de sfeer en de 
samenwerking in de klas. 
 
Studiedag en werkmiddag 
Tijdens onze eerste studiedag hadden we 
een training over ‘Hoe professioneel om te 
gaan met agressie en geweld?’ We hebben 
uitgebreid gesproken over de begrippen en 
wat dit met je kan doen. Daarnaast hebben 
we een paar mooie oefenmomenten gehad 
die ons enorm aan het denken heeft gezet. 
Het ervaren is een belangrijk onderdeel van 
leren werd ons verteld en dat was zeker het 
geval.  
Een twee weken later hadden we onze 
eerste werkmiddag. Deze stond in het teken 
van het omgaan met digitale middelen. We 
hebben uitgebreid gesproken over het 
‘Onderwijs op afstand’ waar we tot het einde 
van het schooljaar mee te maken hebben 
gehad. Hieruit kwam een aantal 
aandachtspunten naar voren. 
Met de ontwikkelgroep ‘ICT’ hebben we een 
draaiboekje samengesteld waarin o.a. staat 
beschreven op welke manier wij ‘het 
onderwijs op afstand’ gaan vormgeven, 
wanneer wij weer in een Lock-down gaan.  
 
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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Ontvangst basisscholen 
Op donderdag 24 september jl. ontvingen 
wij medewerkers van de basisscholen voor 
een korte kennismaking met Saenstroom 
opdc. Vanwege de Coronarichtlijnen 
hebben we de bijeenkomst deze keer 
anders ingericht. De opkomst was hoog en 
we hebben 5 groepen gemaakt, waarin een 
presentatie werd gehouden of waar ruimte 
was om vragen te stellen. Ook twee van 
onze leerlingen hebben een presentatie 
gehouden. Wij zijn trots op deze leerlingen 
dat ze zo’n duidelijk en eerlijk verhaal 
kunnen neerzetten.  
De leerjaarcoördinatoren, ikzelf , twee 
docenten  en onze coördinator 
ondersteuning en begeleiding(COB)  
hebben ook een  presentatie gehouden over 
onze school. Wij vonden het een geslaagde 
middag!  
 
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 (wnd. directeur)  
  

 

Uitstroom- en doorstroom 
Elk jaar noteren wij in de schoolgids wat de 
doorstroom- en uitstroom gegevens zijn van de 
leerlingen van vorig schooljaar.  
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Al Jaren volgen wij nauwlettend onze leerligen die na leerjaar 2 de overstap maken naar de 
bovenbouw in het reguliere onderwijs 
Van de 81 Leerlingen die in 2018 naar het 3e leerjaar regulier vmbo onderwijs zijn gegaan, zijn 
het afgelopen schooljaar 74 leerlingen geslaagd. 2 leerlingen zijn gezakt, 2 leerlingen zijn 
blijven zitten, 1 leerling is alsnog uitgestroomd naar het speciaal onderwijs, 1 leerling naar het 
mbo, 1 leerling is overgestapt naar een andere VO school. We komen op een percentage uit 
van 91% van de leerlingen die na het verlaten van Saenstroom binnen twee jaar een diploma 
hebben behaald. Uiteraard kan het altijd beter, maar we zijn best trots op dit resultaat. 
 

 Leerlingen Geslaagd 

Buiten de Zaanstreek 16 15 

Binnen de Zaanstreek 65 59 

   

 
 
Scholen binnen de Zaanstreek:  

 Aantal Geslaagd 

Compaen 29 25 

Pascal Zuid 1 1 

Saenredam 14 14 

TRIAS 11 10 

Zuiderzee College 10 9 

 65 59 

 
Scholen buiten de Zaanstreek 

 Aantal Geslaagd 

Clusius 4 4 

De Hogeberg Den Burg (Texel) 1 1 

Gerrit Rietveld Purmerend 1 1 

Hubertus-Berkhoff 1 1 

Kennemer college 7 6 

Van der Meij College Alkmaar 1 1 

Hoofdvaart College Hoofddorp 1 1 

 16 15 

 

 

 

 

Kwaliteitszorg en geslaagde oud-leerlingen 
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Leerlingen doen verslag: 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 
 
Hoewel ik regelmatig word herkend als leerling, is er een nieuwe docent op het Saenstroom. 
Mijn naam is Julian Berkhout en ik ben een derdejaars student van het HvA. Het vak dat ik 
leer is Aardrijkskunde, omdat dit in mijn ogen het belangrijkst is voor de ontwikkeling van de 
algemene kennis van leerlingen. Ik ben op school te herkennen aan mijn overhemd en mijn 
(meestal) rustige houding. Woensdag ben ik aanwezig als stagiair van Sandra Spieker en 
vrijdag als de vaste invalskracht. Ik probeer te allen tijde een open houding aan te nemen, dus 

ik ben altijd aanspreekbaar. Ik kijk er naar uit om met deze enthousiaste doelgroep te werken. 

 

 
Ik ben Martijn Wessels, mentor van de schakelklas. Ik woon in Krommenie met mijn lieve 
vrouw Mieke en 4 kinderen. Ik heb 2 kinderen uit een vorige relatie (Joep en Lotte 16 en 13 
jaar) en 2 kinderen met Mieke (Stijn en Yuri 4 en 2 jaar).   
 
Mijn hoogtepunt uit mijn leven is 5895 meter op de top van de Kilimanjaro en mijn dieptepunt 
ligt op 50 meter diepte in de Rode zee.  Mijn leven schommelt voor de rest een beetje tussen 
deze twee punten.  
Voor het ‘Corona gedoe’ liep ik een beetje hard en tenniste ik. Tijdens de Corona stond mijn 
sportieve leven stil en werd dit vervangen door Franse kazen en wijn. Ook lekker, maar niet 
goed voor mijn gewicht. 
 
Hiervoor werkte ik ook vooral in de Zaanstreek op verschillende basisscholen. Na de laatste 
jaren vooral in de bovenbouw gewerkt te hebben, lijkt Saenstroom een mooie uitdaging voor 
mij.  
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We gingen op donderdag 24 september naar de poelboerderij in Wormer. We gingen te voet met de 

hele klas. Toen we bij de poelboerderij aankwamen liep iedereen naar binnen. Iedereen wilde een ijsje, 

maar het mocht niet en als het wel mocht, er waren toch niet genoeg ijsjes voor iedereen!  

                                       

We kregen informatie en gingen even later met een speciale koeienboot naar een veenveld en gingen 

met een riethark riet harken en het was zwaar! We moesten het op een hoop gooien en een soort 

rietboot zou het later ophalen. We gingen weer terug en mochten nog even bij de waterbaan spelen 

(zonder bootjes🙁) en toen we terugkwamen moesten we helaas weer werken. 

(klas 1D) Owen G en Tijn       2-10-2020  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bezoek aan de Poelboerderij 
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Voor de 2e keer gingen we begin dit schooljaar met de kersverse eerste klassers en de 
leerlingen uit de Schakelklas naar de Jagersplas, waar Broeks Events verschillende spellen 
voor ons had klaargezet. De medewerkers van Broeks Events vertelden steeds wat er bij de 
verschillende onderdelen gebeuren moest. De klassen rouleerden langs de spellen, samen met 
hun mentor. Het was hard werken, maar ook ontzettend leuk. Er moest veel worden 
samengewerkt om zoveel mogelijk punten te halen. Maar er was ook een prijs voor 
bijvoorbeeld de sportiefste klas of de gezelligste klas. Iedereen ging met een medaille naar 
huis. Maar grote winnaar was….. de schakelklas. Zij kregen behalve een medaille ook de 
Wisselbeker en die prijkt nu bij hen in de vensterbank. Wat waren de leerlingen blij en wat was 
hun mentor trots. En terecht! 
Iedereen heeft genoten en gelukkig bleef het droog. 
 
Volgend jaar weer!!! 

 

Kennismakingsdag leerjaar 1 en de schakelklas bij de Jagersplas 
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Wij willen graag dat onze kinderen goed begrijpend kunnen lezen. We leren 
ze strategieën aan zoals  signaalwoorden herkennen en de indeling van een 
tekst ontcijferen. Met grote weerstand van de leerlingen want de meeste 
houden niet van lezen.  
Feit is dat de leesvaardigheid van onze jongeren hard achteruit is gegaan. 
Maar liefst 25% van de onderzochte jongeren kan niet goed lezen. Dit was 
een aantal jaar geleden nog 11%. Dit blijkt uit een internationaal 
vergelijkingsonderzoek. Het betreft dan wel jongeren van 15 jaar maar veel 
van onze leerlingen hebben het lezen van een boek ook (nog) niet tot hun 
hobby gemaakt.  

 
Doordat er minder wordt gelezen holt de woordenschat achteruit. We zien 
dat ze het bijvoorbeeld lastig vinden om woorden te geven aan hun gevoel. 
Laaggeletterdheid leidt tot problemen in de volwassenheid. Bijvoorbeeld bij 
het invullen van belastingformulieren. 
Op het opdc besteden we veel aandacht aan het lezen. Er is een bibliotheek 
op school waar een boek kan worden uitgekozen. Minimaal 3 keer per week 
wordt er 20 minuten gelezen in de klas. Daarnaast is het ook belangrijk om 
thuis aandacht te besteden aan het lezen. Ze hoeven geen dikke pillen te 
lezen, het kunnen bijvoorbeeld ook informatieve boeken zijn over een 
onderwerp wat hun belangstelling heeft. Als er maar gelezen wordt en het 
plezier in lezen weer een beetje wordt aangewakkerd. Ook voorlezen is nog 
steeds heel zinvol. U kunt samen een boek lezen of u door uw zoon/dochter 
voor laten lezen terwijl u met een klusje bezig bent. 
Bij de bibliotheek in de buurt kan uw kind ook gratis boeken lenen.  
 
Wij blijven op school de leesstrategieën aanbieden in ons lesprogramma 
maar laten we de kinderen ook zeker stimuleren om weer gewoon lekker te 
gaan lezen.  
                                                          Veel succes! 

 
 

 

Laten we weer gewoon gaan lezen 
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Van de kookdocent 

 

 

             Pasta met Tomaten-roomsaus. 
 
1 kopje Penne 
0,5 paprika 
3 champignons                               
Stukje prei 
Olijfolie 
Gehakt 
Spekblokjes 
0,5 ui 
Tomatensaus 
Kookroom 
Peper                                                 
Zout 
Bouillonpoeder 
Oregano 

 

Bereidingswijze: 

 
1. Snij alle groente in mooie kleine blokjes. 

2. Rul het gehakt in een koekenpan met een klein beetje olijfolie. 

3. Voeg evt. wat spekblokjes toe voor de smaak. 

4. Voeg alle gesneden groente toe bij het gehakt, laat dit 7 min. 

Meebakken. 

5. Voeg de tomatensaus en de kookroom toe, en zet het vuur laag. 

6. Kook de Penne 7 minuten. 

7. Maak de tomaten-roomsaus op smaak met peper, zout en 

bouillonpoeder. 

8. Giet de Penne af en schep op een bord. 

9. Schep de saus over de Penne, en strooi er wat kaas overheen. 

10. Maak af met een beetje oregano. 
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Zaanse Herfst Experience 

OVER ZAANSE HERFST EXPERIENCE 
Sport, Cultuur en Lifestyle activiteiten, van 12 tot en met 16 oktober. 
 
Kinderen in Zaanstad hoeven zich deze herfstvakantie niet te vervelen. Ieder 
dag kunnen zij deelnemen aan de Zaanse Herfst Experience op diverse 
locaties in Zaanstad. Meer informatie op www.zaanse-experience.nl 
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 Het goede doel 
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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 


