
 

 
 
 
 
 
  
  

Activiteiten 
 
In het nieuwe schooljaar startten we direct 
met een leuke 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. De activiteiten met betrekking tot de 
LOB lessen in leerjaar 2, weliswaar in 
aangepaste vorm, zijn ook van start gegaan, 
evenals de burgerschapsvorming activiteiten 
in leerjaar 1.  
 
De ouderraad 
  
Dit schooljaar bestaat de ouderraad uit 
minder mensen dan voorgaande jaren. Zij 
zijn met vijf personen. 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 de 
chocoladeletters voor de leerlingen en het af 
en toe helpen met ouder- of informatie 
avonden. 
Vorige week hebben we uitgebreid 
gesproken over de aansluiting van onze 
leerlingen uit leerjaar 1 en 2 op het 
vervolgonderwijs. Over hoe het  ‘Onderwijs 
op afstand’ is ervaren, hebben we uit de 
eerste hand positieve, maar ook kritische 
geluiden kunnen horen. Voor de 
schoolleiding zeer nuttige informatie en 
bovendien een gezellig samenzijn. Dank 
daarvoor!!   
Informatieavond   
Door de Coronamaatregelen kon helaas de 
informatieavond voor ouders uit groep 7 en 8 
niet doorgaan op school. In plaats daarvan 
zijn er een aantal filmpjes opgenomen met 
informatie over onze school.                  
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Beste ouders/ verzorgers,  
 
Het jaar 2020 is alweer bijna voorbij. Voor 
iedereen heeft het grotendeels in het 
teken van het virus COVID-19 gestaan en 
is het een zware periode. Mensen zijn 
ziek geworden, we hebben mensen 
verloren, veel mensen kwamen ineens 
thuis te werken en ook de scholen gingen 
dicht. Na bijna 25 jaar in het onderwijs te 
werken, heb ik nooit voor mogelijk 
gehouden dat dit laatste zou kunnen 
gebeuren. En nu zitten we weer thuis!   
Wij zijn ons ervan bewust dat ook de 
thuissituatie van leerlingen en 
ouders/verzorgers enorm verandert 
doordat de scholen dicht zijn. Ook ervaart 
iedereen de zorg om de gezondheid van 
ouders, vrienden en buren. Voor velen 
verandert nu weer de werksituatie en zal 
het weer druk worden aan de keukentafel! 
U kunt erop vertrouwen dat wij ons best 
gaan doen om het ‘onderwijs op afstand’ 
zo goed mogelijk door laten gaan.  
Toch wil ik ook nog even terugblikken op 
het begin van dit schooljaar. We mochten 
weer veel aardige nieuwe leerlingen en 
twee nieuwe medewerkers welkom heten. 
Het is fijn om te zien dat de sfeer én de 
werksfeer in school na de gebruikelijke 
wenperiode tot de herfstvakantie goed is 
en dat de meeste leerlingen het erg naar 
hun zin hebben op school.   
Op directieniveau vond er opnieuw een 
verandering plaats. Dhr. van Benthem had 
per 1 april jl. afscheid genomen en is 
momenteel nog werkzaam als interim 
directeur van Compaen.  Voorlopig 
continueer ik de functie van waarnemend 
directeur en voer ik de dagelijkse leiding 
samen met twee leerjaarcoördinatoren, 
mevr. Jansen en dhr. Kraaijeveld.  

VOORWOORD 
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Mocht u interesse hebben om deze te bekijken, 
dan kunt u dat op onze website aangeven.   
Zowel de medewerkers als de leerlingen van 
Saenstroom zijn toe aan de kerstvakantie. 
Namens het hele team wens ik u allen hele fijne 
kerstdagen, een gezellig Oud en Nieuw en een 
gezond 2021 toe!    
  
  
Met vriendelijke groet,  Saskia van Briemen 
(waarnemend directeur)     
 
 
  

 
 

 

De website 

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. 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 jeugdarts 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.  
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Leerlingen doen verslag: 

 

 

 

 

Sinterklaasviering in 1B 

       ........... …………. 

 
In klas 1B vierden we op 3 december een sinterklaasspel. 
Iedereen kreeg uiteindelijk twee cadeautjes. 
Eerst startten we met alle cadeautjes in de mand. Daarna was er een 
blaadje waarop opdrachten stonden, zoals een beurt overslaan, 
cadeautje uitpakken, van stoel veranderen enzovoort. Bijna iedereen 
vond het leuk en gezellig. 
We kregen ook een chocoladeletter. 
 
Groeten van Tara en Mariana uit 1B 
 

 

Badmintontoernooi 

 

Tijdens de LO lessen hebben wij het 
klassenkampioenschap badminton gespeeld. De 
beste leerling uit elke eerste klas mocht mee doen 
aan het schoolkampioenschap. 
Vanaf de eerste tot de laatste minuut werd het een 
spannende strijd. 
Badminton is een fantastische wedstrijdsport, het 
gaat erom om je tegenstander uit te spelen door 
korte en lange slagen met elkaar af te wisselen. 
Dat werd door alle leerlingen behoorlijk goed gedaan, 
waardoor het aantrekkelijk was om naar te kijken. 
 
Na een leuk en goed gespeeld toernooi zijn dit de 
winnaars! 
Goud: Marlin 
Zilver: Tommy 
Brons: Tijn 
 
Prachtig gedaan allemaal! 
Bedankt voor jullie sportiviteit! 
Fijne feestdagen! 
 
G. Beets, 
vakleerkracht LO. 
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LOB 2C 

Voeren van sollicitatiegesprekken 
 
Beste leerlingen van het ,,OPDC’’ 
Een paar weken geleden hebben wij 
sollicitatiegesprekken gevoerd als proef voor 
een echt gesprek. Alle tweedeklassers 
hebben er één gedaan. De mensen 
waarmee je het sollicitatiegesprek hebt 
gedaan, kwamen van buitenaf zodat zij 
eerlijk konden beoordelen. De persoon 
waarmee je het gesprek voerde, lette op je 
houding, gedrag en hoe je met hun 
communiceerde. Zelf toen ik het 
sollicitatiegesprek had gevoerd was ik 
‘’aangenomen’’ voor de (neppe)baan waar ik 
voor proef solliciteerde.  
 
Groeten van Mareno (2C) 
 

Ervaar TOS 
 
28 oktober kwam Henk de Vos (ambulant begeleider 
Viertaal) vertellen over Viertaal en hoe het is om TOS te 
hebben. Dit deed hij tijdens de LOB les.  
TOS betekent Taal Ontwikkelings Stoornis. Ik heb zelf 
TOS en heb hierdoor soms moeite met Engels, 
Nederlands en Begrijpend lezen. Henk de Vos (vroeger 
mentor hier op school) werkt op verschillende scholen en 
ook op het opdc. Hij helpt hier kinderen met TOS en mij 
dus ook.  Het is vaak leuk en we doen soms spelletjes. 
Wel helpt hij alleen kinderen die hulp nodig hebben. In de 
les ‘’Ervaar TOS’’ ging hij lesgeven over TOS en kregen 
wij verschillende opdrachten. Bijvoorbeeld een opdracht 
met een papiertje, waar wij iets op moesten schrijven, 
maar op een gegeven moment kon je het niet meer zien. 
Ook kregen we lego en iemand moest vertellen hoe je iets 

moest bouwen, dat was toen heel erg moeilijk. 

 
Rinus 2C 

 

Nederlands: Bezoek tolk gebarentaal 
 
Beste ouders ik ga het hebben over Tessa 
Mendel die doet gebarentaal en dat 
gekregen we op school tijdens de les 
Nederlands. Dat was heel erg leuk. 
Iedereen was stil en deden gewoon ons 
werk maar het belangrijkste was dat we niet 
gingen zeuren. Iedereen leerde zijn naam 
spellen in gebarentaal maar we kregen wel 
een blaadje om te spieken voor de letters: 
q,w,e,r,t,y,u,i,o,p,a,s,d,f,g,h,j,k,l,z,x,c,v,b,n,
m. Tessa vertelde dat ze een tolk 
gebarentaal is en geen doventolk zoals veel 
mensen denken.  Ze helpt ook veel dove 
mensen, want nu in corona tijd is het heel 
moeilijk voor dove mensen, omdat ze 
mensen hun mond niet goed kunnen zien. 
Ze doen nu ook vaker een tolk bij de 
minister president. Noël (2C) 
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Beveiliging  

Een tijdje geleden kwam iemand in de klas vertellen over het werken als beveiliger. 
Dat was meneer Tvjon. Hij leerde ons hoe je moest staan als de leraar binnen komt op 
zijn opleiding. Pas als de docent het zei mocht je gaan zitten. Je kan beveiliger worden 
door je diploma te behalen. Als je beveiliger bent, sta je in winkels maar niet altijd 
dezelfde als die dag daarvoor. Je moet wel echt naar school en werken tegelijker tijd 
als je die baan wil. Je moet eerst voor beveiliger leren en dat kan op de school het 
ROC college in Amsterdam. Als je beveiliger wil worden, is het belangrijk dat je geen 
strafblad hebt. Onze klas heeft veel geleerd van meneer Tvjon.  

THE END TOT DE VOLGENDE KEER MAAR WEER 
 
Donny 2C 

 

Bezoek COC 

Beste lezers, 

Enkele weken geleden kregen de tweede klassen bezoek van het COC (Nederlandse belangenvereniging 
voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders). Onze gasten lieten de klassen kennis maken met 
de LHGBTI gemeenschap. Er werd veel met elkaar gesproken over het onderwerp en al snel werd duidelijk 
dat de meeste leerlingen hier al veel van wisten. De gespreksleiders gaven aan dat veel tieners rond hun 
pubertijd worstelen met hun geaardheid en hier moeilijk voor uit durven komen, omdat zij bang zijn niet 
geaccepteerd te worden door hun omgeving. Vrijdag 11 december is het Paarse Vrijdag en kunnen de 
leerlingen die dit willen iets paars aantrekken om hiermee te laten zien dat iedereen prima is zoals hij is en 
dat de liefde gevierd mag worden in plaats van in hokjes moet worden gestopt. 

Kimberley Haaker 
Mentor klas 2C 

 

 

Hallo  

Ik ga jullie iets vertellen over lob. Met lob doe je heel veel dingen. Er komen 
mensen die vertellen over hun beroep zoals de politie, de ambulance, beveiliging, 
gebarentolken en nog veel meer. Ik kan niet alles op noemen want dat is te veel. Op 
een gegeven moment is het klaar en ga je leuke dingen in je klas doen. Daarna 
ga je scholen bezoeken en daarna ga je stage lopen om te kijken 
waar je naar school wilt en welke richting je op wil, bijvoorbeeld politie, ambulance, 
of misschien toch beveiliger. Dan ga je kijken wat je wil doen en daarom 
komen er ook mensen naar school om te vertellen over hun beroep en als 
ze dan komen, kan je ook vragen stellen. De mensen die over hun beroep komen 
vertellen,  vertellen dan zij ook wat ze hebben moeten doen omdat beroep werkelijk 
te kunnen doen. 

Daniëlle 2C 

 

 Vervolg LOB 2C 
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Ongetwijfeld heeft u gehoord over Paarse Vrijdag via uw zoon of dochter en via de brief die u van ons kreeg. Wij 
vroegen de leerlingen en docenten om op deze vrijdag zoveel mogelijk in het paars gekleed te gaan. Sinds 2010 
wordt deze dag in Nederland gehouden op de 2e vrijdag in december. 
We waren blij om te zien, dat een aardige groep leerlingen aan deze oproep gehoor heeft gegeven. Met het 
dragen van paars toonden we onze solidariteit met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. 
Saenstroom wil uitdragen dat we tegen homofobie zijn, dus recht heeft op een veilige sfeer op school, ongeacht 
zijn of haar seksuele geaardheid. 
Alle leerlingen kregen een paars bandje van GSA (Gay-Straight Alliances) van homobelangenorganisatie COC 
en een regenbooglollie. In de jaren ’90 werd de regenboog gebruikt als symbool voor acceptatie en emancipatie 
van LHTB-ers. De kleuren staan voor gelijke behandeling van verschillende mensen, met name van mensen met 
een andere geaardheid dan de heteroseksuele. Uiteraard is er in veel lessen aandacht besteed aan het 
onderwerp. 
In 1C hebben leerlingen elfjes (dichtvorm) gemaakt, waarvan u er hieronder een paar aantreft, net als de foto 
van de in het paars geklede leerlingen. Vanwege Corona mochten de docenten er dit jaar helaas niet bij. 
Wij hopen van harte dat de aandacht die wij als Saenstroom aan Paarse Vrijdag hebben besteed zal zorgen 
voor acceptatie en respect voor alle LHTB-ers. 
 
Dineke Kouwets 

 

 

 

 

PAARSE VRIJDAG 

 

        

 

Homo 
Paarse vrijdag 
Kunnen steun gebruiken 
Worden heel vaak gepest 
Aardig                
                         Nick 
 

Homo’s 
Of lesbisch 
Dat boeit me niet 
Vier de liefde alsjeblieft 
Gaypride  
                          Paul 

Anders 
Wees vindingrijk 
Iedereen is gelijk 
Hier is het fijn 
Respect        
                 Jayden 

Regenboogvlag 
Paarse vrijdag 
Uit de kast 
Biseksueel, homo, lesbisch, transgender 
Liefde                    
                        Sergio en Bailey 

Homoseksualiteit 
Is normaal 
Niks mis mee 
Ik wens je sterkte 
Paars    
                           Ege 
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Gebraden Kalkoen 

Ingrediënten:  

* 1 bol knoflook 

* 2 stengels bleekselderij 

* 8 sjalotten 

* 1 takje verse salie + enkele extra 

* 12 plakjes pancetta 

* 50 gr boter 

* 1 flinke handvol broodkruim 

* 1 handvol gedroogde abrikozen 

* 300 gr varkens gehakt 

* 1 snuf gemalen nootmuskaat 

* 1 ei 

* zout peper 

* 12 kleine takjes verse rozemarijn + 

enkele extra 

* 1 kalkoen 4-4.5 kg 

* 2 wortelen 

* 1 grote sinaasappel 

* olijfolie voor het bedruipen 

* bloem voor de jus 

* kippen of groentebouillon voor de 

jus 

Voorbereiding: 

Maak de vulling: Snijd 2 tenen 

knoflook, de selderij en 4 sjalotten in 

dunne plakjes. Scheur de salie in 

grove stukken en snijd de helft van de 

pancetta grof. 

Smelt de boter in een koekenpan en 

voeg de gesneden knoflook, salie en 

pancetta toe en , na 30 sec, de 

sjalotten en selderij. Laat zachtjes 

bakken tot alles zacht en goudbruin 

is. Haal van het vuur en voeg de 

broodkruim toe. Hak, terwijl het 

mengsel afkoelt de abrikozen grof en 

meng ze erdoor. 

Voeg als de vulling is afgekoeld het 

gehakt, de nootmuskaat, het ei en 

flink zout en peper toe en meng alles 

goed. Snijd de rest van de pancetta 

door de helft en 1 teen knoflook in 

dunne plakjes. Leg 1 takje rozemarijn 

en 1 plakje knoflook op een uiteinde 

van 1 plakje pancetta , en rol dit strak  

 

herhaal dit met de rest tot je 12 

rolletjes hebt 

Bereidingswijze: 

Verwarm de oven voor op 180 graden 

Pluk de achtergebleven veertjes en 

haren weg van je kalkoen en veeg 

hem van binnen en buiten goed 

schoon met een stuk keuken papier. 

Steek de dijen en poten van de 

kalkoen aan elke kant op 6 plaatsen 

in. Duw een rolletje in elk gat totdat 

het nog net uitsteekt. 

Snijd de rest van de knoflook en 

sjalotten grof en de wortelen in 

plakken. 

Leg je kalkoen op een plank met de 

nek naar je toe. zoek de rand van de 

huid dat de kalkoenenborst bedekt en 

trek deze voorzichtig naar achteren. 

Duw je vingers en dan je hand onder 

de huid zodat deze loskomt van het 

vlees. Als je het voorzichtig doet 

moet je alle huid kunnen losmaken, 

terwijl de zijkanten vast blijven zitten 

zonder dat er gaten in komen. Duw 

met een lepel je vulling vanaf de nek 

tussen de huid en de borst en stop de 

losse huidflap aan de onderkant in. 

Zo voorkom je dat tijdens het bakken 

de vulling eruit lekt. Weeg de 

gevulde kalkoen.  

Verwarm de sinaasappel 30 sec in de 

magnetron en stop hem in de 

buikholte. Leg de kalkoen in een 

grote braadslede, bestrooi hem goed 

met zout en peper en wrijf hem goed 

in met olijfolie. Omring de kalkoen 

met de wortelen, sjalotten, knoflook 

en extra kruiden, Dek dit af met 

aluminiumfolie en braad dit 18 min 

per 450 gr of totdat de sappen helder 

zijn als je in een dij prikt. Verwijder 

de folie de laatste 45 min om de 

kalkoen te laten bruinen. Haal de 

kalkoen uit de oven en laat hem 20 

min rusten op een plank. Leg de 

geroosterde groenten op een bord, 

schraap het vet van de bodem van de 

braadslede los, voeg een beetje bloem  

 

 

 

en bouillon toe en breng alles op 

hoog vuur aan de kook. Giet de jus 

als hij dikker wordt in een pan. 

Serveer de kalkoen met de groenten 

en de jus. 

  

Recept van de kookdocent 

 

 

https://www.smulweb.nl/wiki/206/Salie
https://www.smulweb.nl/wiki/218/Zout
https://www.smulweb.nl/wiki/195/Rozemarijn
https://www.smulweb.nl/wiki/79/Olijfolie
https://www.smulweb.nl/wiki/57/Bloem
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Voor LOB ben ik met mijn klas naar 
Compaen gegaan. Bij het Compaen zijn wij 
begonnen in de bakkerij.  In de bakkerij zijn 
wij begonnen met marsepein. Van de 
marsepein probeerden we worst te maken. 
Bij de meeste mensen is het gelukt om het 
mooi te krijgen. Het was een leuke proef op 
het Compaen. 

Interview 

Nog meer LOB nieuws 

LOB is een dynamisch programma met veel leuke activiteiten voor de leerlingen om zo te ontdekken waar 
hun interesses liggen. In juli was het meeste rond, een bezoekje aan Nemo in Amsterdam, de 
slagersvakschool die met Meat Your Future tour langs de scholen gaan, een bedrijvensafari die zou starten 
bij het gemeentehuis van Wormer, Studie Experience in Alkmaar een studie-en beroepskeuze event waar 
de leerlingen zich kunnen oriënteren, etc. In augustus kwamen de 1e afmeldingen binnen en gingen we aan 
de slag met een alternatieve invulling. Zo kwamen er oud-leerlingen iets vertellen over hun vervolgschool 
en opleiding. Collega’s en bekenden kwamen helpen met sollicitatiegesprekken voeren ter voorbereiding op 
het voeren van gesprekken voor een stageplaats. Het COC kwam langs en heeft mooie gesprekken 
gevoerd met de leerlingen. De leerlingen krijgen een les programmeren of hebben dat al gehad. Kortom we 
hebben veel werk verzet en zijn blij met alle enthousiaste vrijwilligers, ouders en collega’s om toch, ondanks 
deze lastige tijd, een programma aan te kunnen bieden, zodat onze tweedejaars leerlingen straks de juiste 
vervolgschool kunnen kiezen en een goed beeld hebben van de aangeboden profielen binnen het vmbo.  
 
Diana van der Poel 

 

Tijdens LOB moesten we in het 3e en 4e uur mensen interviewen op de 
markt. We moesten  2 tot 5 mensen vragen stellen over of ze nog 
werkzaam zijn in de opleiding die ze ooit hadden gevolgd. In de klas 
hebben we geoefend met hoe je mensen moet benaderen. 
Ik zat in een groepje met 2 andere klasgenoten. We begonnen bij de Coop 
op het Marktplein, daar moesten we ook wat mensen interviewen! Toen ik 
de meneer stagiair tegen kwam interviewde we hem en hadden we er al 1! 
Daarna hadden we een oude man die eigenaar was van een 
schoenen/sleutelmaker winkel! Daarna hadden we nog een mevrouw 
vragen gesteld en hadden we 3 mensen uiteindelijk!! Het waren super 
leuke interviewen en de opdracht was ook super leuk!  
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Kerstkaartenactie 
 
Als vervolg op de succesvolle actie van vorig 
jaar hebben al onze leerlingen kerstkaarten 
gemaakt voor de bewoners van diverse 
verzorgingshuizen in de Zaanstreek. In alle 
klassen is hard gewerkt en gelukkig zijn ze op 
tijd gestart met het maken van deze kaarten. 
Alsof we al wisten dat er een lockdown aan 
kwam. Echt super hoe enthousiast onze 
leerlingen dit hebben gedaan en collega’s die 
dit hebben gefaciliteerd. Namens de diverse 
verzorgingstehuizen alvast dank daarvoor. De 
1e enveloppe is afgegeven bij het 
Rosariumhorst in Krommenie. 
 
Diana van der Poel 
 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

We kunnen u met trots vertellen dat we in totaal 14 volle kratten hebben ingezameld voor de 
voedselbank actie! Daar zijn de mensen van de voedselbank heel blij mee. Dit project duurde 
in totaal 3 weken. We hebben veel producten opgehaald, zoals: Brinta, rijst, noedels en nog 
veel meer producten. We hebben de voedselbank gekozen, omdat zij heel veel eten nodig 
hebben door de Corona periode. Zo'n 800 gezinnen in de Zaanstreek zijn op dit moment 
afhankelijk van hulp van de voedselbank en waarschijnlijk komen er door de Corona nog eens 
400 gezinnen bij. Ze verwachten namelijk een stijging van meer dan 50%. Met 14 volle kratten 
hebben wij in ieder geval een mooie bijdrage kunnen leveren! 

Groetjes Tygo en Jade (2A) 

 

 

Actie voor de voedselbank 
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Stagiaires op Saenstroom 

 
IkPas! 
 
Begin het nieuwe jaar met een uitdaging en zet je alcoholgebruik 30 dagen op pauze! Het drinken van alcohol is voor veel 
mensen een gewoonte. Door tijdelijk geen alcohol te drinken merkt u welke rol alcohol (vaak onbewust) in uw leven speelt. 
Iedereen kan eraan meedoen: alleen (een afspraak met uzelf) of samen met vrienden, collega’s of familieleden. 
Waarom meedoen? 
 
Voor uzelf 
Veel deelnemers van vorige jaren gaven aan onbewust een patroon te hebben aangenomen. Het was normaal geworden dat 
ze één of meer glazen alcohol per dag dronken. 58% van hen geeft aan dat zij meer bewust zijn van hun alcoholgebruik. En 
dat zij bewuster kiezen óf, wanneer en hoeveel ze willen drinken in plaats van te handelen uit gewoonte. Ook heeft een groot 
deel van de deelnemers positieve lichamelijke veranderingen ervaren. Ze voelden zich fitter en scherper, sliepen beter, 
vielen af en hadden een betere huid. 
 
Voor uw kind(eren) 
Daarnaast bent u als ouders een belangrijk voorbeeld voor uw kind(eren). Omdat kinderen en jongeren zelf geen of weinig 
ervaring hebben met alcohol, is het (drink)gedrag van ouders voor hen een belangrijk voorbeeld (Trimbos 2020). Uit 
onderzoek blijkt dat het gedrag van ouders de verwachtingen van kinderen over alcohol al vanaf 2 jaar lijkt te kunnen 
beïnvloeden. Ook hebben kinderen van ouders die drinken een grotere kans om (op jongere leeftijd) te beginnen met drinken 
en meer te drinken. 
 
Aanmelden voor 1 januari! 
Schrijf u in vóór 1 januari op http://www.IkPas.nl. Hier krijgt u een eigen dashboard met handige functies, zoals een 
omgeving waar u een team kunt maken met familie, vrienden of collega’s. U krijgt de IkPas-coach en een forum waar u 
ervaringen en ideeën kunt uitwisselen. 

 
 
 

Nieuws van de GGD: Ikpas 

Saenstroom is aangesloten bij de opleidingsschool Zaanstreek-
Waterland.  Andere aangesloten scholen zijn bijvoorbeeld alle OVO-
Zaanstad scholen, de VO scholen in Waterland en de HVA, de UVA, de 
VU, de ALO en de Breitner Academie.  De studenten kunnen binnen de 
opleidingsschool een gevarieerd stage aanbod volgen. Momenteel zijn er 2 
stagiaires van de leraren opleiding HVA en 2 stagiaires van de UVA en VU 
bij het dienstencentrum.  
MBO stagiaires zijn ook aanwezig bij het vak LO. 
Studenten ervaren Saenstroom als een dankbare stage plaats. Naast het 
ontwikkelen van didactische vaardigheden, ontwikkelen zij ook sterk de 
pedagogische vaardigheden. De werkplekbegeleiders  geven vaak 
meerdere vakken en de studenten zijn de hele dag gekoppeld aan hen. 
Door het vertrek van 2 collega`s / werkplekbegeleiders voor de 
zomervakantie zijn er 2 nieuwe collega`s bereid geweest om de de training 
voor werkplekbegeleider te volgen en af te ronden.  Zo is het aantal 
werkplekbegeleiders op Saenstroom weer op peil en kunnen we meer 
stagiaires ontvangen.   
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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 


