
 

 
 
 
 
 
  
  

thuis als in de klas te helpen met hun 
schoolwerk! 
 
Vooralsnog continueren we het aangepaste 
rooster met een halve klas op school. De 
leerlingen thuis loggen in via Teams. Daarbij 
volgen de docenten zoveel mogelijk het 
gewone programma. Hoewel de leerlingen 
erop gewezen worden dat ze ook na lestijd 
nog aan de slag moeten met hun huiswerk, 
lukt dit een aantal leerlingen niet. Als het 
gaat om het stellen van vragen is de afstand 
tussen school en thuis groot. Wij willen de 
leerlingen meegeven dat als ze twijfelen over 
iets, of de stof niet snappen dat ze dan altijd 
vragen mogen stellen aan de docent. Bij de 
meeste praktijkvakken op school hoeft er 
niet te worden ingelogd door leerlingen. Wel 
moeten leerlingen dan in magister kijken 
voor het huiswerk. Sommige vakken, zoals 
beeldende vorming, kan vragen om toch in 
te loggen in de les. Dat staat dan in 
magister. Ook de praktische opdrachten van 
de praktijkvakken staan in magister.   
 
Veel leerlingen moeten nog leren om de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen werk te 
nemen en kritisch te zijn op hun eigen 
prestaties. Dat lukt nog niet iedereen. 
Natuurlijk is dit vooral een belangrijke taak 
voor de school om leerlingen te helpen deze 
verantwoordelijkheid wel te nemen. Het is 
fijn als u als ouder hierin kunt ondersteunen.  
 
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 schakelklas, de eerste klas en vrijwel 
alle leerlingen uit de 2e klassen het opdc 
gaan verlaten. 
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Geachte ouders/verzorgers, 
 
Voordat we gaan genieten van 2 weken 
meivakantie ontvangt u van ons deze 
nieuwsbrief. In onze vorige nieuwsbrief, 
net voor de kerstvakantie, heeft u kunnen 
lezen dat we hoopten dat de lockdown 
van korte duur zou zijn. Helaas heeft dit 
anders uitgepakt. Wel zijn we direct 
overgestapt op een aanpassing van het 
rooster en het geven van online lessen. 
Door docenten en leerlingen is dit zeer 
goed opgepakt.  
 
Vanaf 2 maart mochten wij de school 
weer openstellen voor leerlingen. De eis 
van de minister was 1 dag per week.  Een 
schoolweek telt 25,5 klokuren les per 
week. Met een verkort rooster zijn wij naar 
17 klokuren les per week gegaan. Het 
merendeel van de theorielessen wordt in 
hybride vorm gegeven. Wij hebben hiertoe 
besloten omdat wij wilden voorkomen dat 
leerlingen van 8.45 ’s morgens tot aan 
15.45 ’s middags achter een beeldscherm 
zouden zitten. Door de lessen te verkorten 
en de praktijklessen alleen op school te 
geven, hebben we gehoopt hierin de 
leerlingen, maar ook de docenten 
tegemoet te komen.  
Vorige week heb ik een hybride les 
bijgewoond en ik was diep onder de 
indruk van de docentenkwaliteiten die ik 
toen zag. Niet alleen heette de docent de 
leerlingen welkom in de klas en sprak zij 
via de camera die verbonden is met het 
smartboard de leerlingen thuis toe. Heel 
handig schakelde ze van haar presentatie 
naar een klassengesprek en daarna ging 
de leerlingen zelfstandig aan het werk. Zo 
veel handelingen om zowel de leerlingen 

VOORWOORD 
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In de maanden januari tot en met maart hebben 
de meeste tweedejaars leerlingen een keuze 
gemaakt voor hun vervolgopleiding. Zij zullen 
uitstromen naar de derde klas van het vmbo, 
basisberoepsgericht, kader beroeps of 
theoretisch.  
Ondanks de coronamaatregelen is het gelukt 
om samen met de ouders alle 
aanmeldformulieren ruim voor de deadline van 
1 april in te sturen!  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
De cijfers op een rijtje:  
 

• 23 leerlingen gaan naar de Compaen (13 
basis, 9 kader, 1 gemengde leerweg) 

• 7 leerlingen gaan naar Pascal-Zuid (5 basis, 2 
kader) 

• 4 leerlingen gaan naar het Saenredam (4 TL) 

• 10 leerlingen gaan naar het Zuiderzee 
College (8 basis, 2 kader) 

• 12 leerlingen gaan naar het Trias (8 basis, 2 
kader, 2 TL) 

• 1 leerling gaat naar Technisch College Velsen 

• 3 Leerlingen gaan naar het Clusius College 

• 6/7 leerlingen blijven nog een jaar bij ons. 

• 4 leerlingen gaan naar elders (Altra, BBZ) 

 
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. Dat is min of meer 

vergelijkbaar met het afgelopen schooljaar.  

 

Ouderraad 
Op 24 maart zijn we met de ouderraad weer bij elkaar 
gekomen en was ik net op tijd terug voordat de 
avondklok in ging. We hebben lang gesproken over 
hoe het met de leerlingen en met de ouders gaat. Het 
is zwaar en iedereen wenst dat de leerlingen snel 
weer hele dagen naar school toe mogen.  
Ouders hebben hun zorgen uitgesproken over 
mogelijke achterstanden die nu worden opgelopen. 
Sommige leerlingen zeggen snel klaar te zijn met hun 
schoolwerk en gaan dan gamen. Onze 
leerjaarcoördinator mevrouw Jansen heeft dit direct 
als aandachtspunt opgepakt. Donderdag 22 april was 
er online cursus voor ouders over gamen.  
 
Tijdens de ouderraad hebben ouders ook hun zorgen 
geuit over de schrijfvaardigheden van hun kind. Dit is 
ook onze docenten al jaren een doorn in het oog! Al 
die proefwerken nakijken en dan moeilijk leesbare 
handschriften ontcijferen! Leerlingen lezen steeds 
meer vanaf het beeldscherm en in plaats van dat ze 
de antwoorden op papier schrijven, typen leerlingen 
nu de tekst in. Ouders hebben mij gevraagd om na te 
denken over een project  waarin leerlingen oefenen 
met schrijven. Dit heb ik vorige week besproken met 
twee docenten en we gaan na de meivakantie aan de 
slag hiermee. Misschien schrijven we wel een 
prijsvraag uit!  
 
In juni zal de laatste vergadering zijn dit jaar zijn. Om 
de leden te bedanken voor hun goede werk voor de 
school eten wij, als het mogelijk is, vooraf aan deze 
vergadering een lekkere maaltijd. Drie ouders zullen 
die avond afscheid nemen als lid van de raad. Wij 
gaan dan ook op zoek naar opvolgers bij de ouders 
van de huidige leerlingen van leerjaar 1.  
 
Activiteiten afgelopen maanden 
Ook de afgelopen twee maanden hebben wij ons best 
gedaan om het onderwijs voor de leerlingen zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. Verderop in deze 
nieuwsbrief vindt u hier een kort verslagje over. 
 
Ik wens u en onze leerlingen een fijne meivakantie 
toe!  
 
Met vriendelijke groet,  

 
Saskia van Briemen  
Directeur (wnd) Saenstroom opdc  
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Leerlingen doen verslag: 

 

 

 

 

 

Saenstroom herdenkt 

Er zijn veel monumenten in de Zaanstreek te vinden 
over de Tweede Wereldoorlog. Veel van deze 
monumenten zijn geadopteerd door de Zaanse scholen. 
Zo ook Vrouwe Justitia, die sinds enkele jaren door 
deze adoptie bij Saenstroom opdc hoort. Op de laatste 
vrijdag voor de meivakantie zijn mw. Soeters en mw. 
Haaker met een aantal leerlingen uit leerjaar 1 en 2 
(voorzien van fakkelspeldjes) naar het monument 
gelopen van Vrouwe Justitia om een herdenkingsboeket 
te leggen. Voorafgaand aan deze wandeling werd aan 
de leerlingen de symboliek van vrouw Justitia uitgelegd. 
Enkele leerlingen vroegen zich immers af waarom ze 
een blinddoek draagt en niet geheel onbelangrijk ….. of 
zij nog steeds leeft. 
Het was mooi om te zien dat enkele leerlingen ervoor 
kozen om hun kookles (populair vak bij ons op school) 
te laten schieten om mee te gaan. Dit geeft aan dat de 
Tweede Wereldoorlog en het herdenken hiervan, ook 
vandaag de dag nog leeft. 

 

 

 

  
 
  
De afgelopen weken zijn op Saenstroom opdc lessen gegeven over weerbaarheid aan alle tweede 
klassen. Onder weerbaarheid verstaan we: het zelfstandig kunnen maken van keuzes, om kunnen gaan 
met tegenslagen en aan anderen op een passende manier kenbaar maken hoe je ergens over denkt. Elke 
klas krijgt twee lessen waarbij twee trainers in de klas komen. Ook de mentor is beide lessen de hele les 
aanwezig. Naast erover te spreken met de leerlingen, wordt er ook geoefend. We merken dat leerlingen 
goed kunnen vertellen over momenten waarop zij zich weerbaar opgesteld hebben. Zij denken actief met 
elkaar mee en geven elkaar complimenten. Met halve klassen kan goed geoefend worden met een 
weerbare houding tijdens rollenspellen. Leerlingen zetten zich in en laten zien dat zij het geleerde kunnen 
toepassen. Doordat de mentor bij de lessen is, kan ook na de lessen verder aan de slag gegaan worden 
met dit onderwerp!  
  
Rosalie Staal  

Orthopedagoog   

Weerbaarheid 
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Stage leerjaar 2 

 

Sinds woensdag 7 april 2021 lopen de leerlingen van 
leerjaar 2 stage. Het is geen verrassing dat het zoeken 
van een stage dit jaar wat lastiger is dan andere jaren. 
Veel leerbedrijven kunnen immers geen stagiaires 
begeleiden, omdat zij door de coronamaatregelen niet 
open zijn, geen tijd hebben of dat er maar een beperkte 
hoeveelheid mensen in het pand aanwezig mogen zijn. 
Wij zijn als school dan ook super trots dat het onze 
leerlingen toch gelukt is om allemaal een stageplek te 
bemachtigen! 
Wat houdt de stage in? De leerlingen van leerjaar 2 
lopen 10 keer stage op de woensdag. Tijdens deze 
stage doen zij ervaring op in het werkveld en maken 
verschillende stageopdrachten, zoals het maken van 
een logboek, fotocollage, organogram etc. Begin juli 
ronden zij hun stage af door hun stageverslag samen 
met hun portfolio aan de mentor te presenteren. 
 
Even wat opmerkingen van leerlingen: 
 
“Heerlijk even buiten werken na al die maanden binnen 
zitten!”  (stage kinderboerderij) 
“Wat zijn kleine kinderen toch lief, ik heb met de kindjes 
geverfd!” (stage kinderdagverblijf) 
“Ik heb spierpijn van de hele tijd scooters in elkaar 
zetten.” (stage fietsenwinkel) 
“ik mocht als stage gewoon met kinderen voetballen!” 
(“stage voetbalschool”) 

 
 
 

 

 

Vanaf 7 april zijn de tweedeklas leerlingen gestart met hun stageperiode.  Alle 
leerlingen hebben een stageplek gevonden. Het was nog beetje spannend of dat 
zou gaan lukken in verband met de Corona maatregelen.  
De stageperiode duurt twaalf weken. Ze zijn dan iedere woensdag bij het 
stagebedrijf te vinden.  
Het belang van stagelopen is vaardigheden op doen, ervaringen op doen en ervaren 
wat hun kwaliteiten zijn. Succeservaringen zal de leerlingen doen groeien. Sommige 
stagebegeleiders waren nu al erg tevreden over de inzet en de mogelijkheden van 
onze leerlingen. Dat maakt je als docent natuurlijk erg trots. Maar ook als ze met 
enthousiaste verhalen op school komen, maakt het mij blij. Natuurlijk hoor ik ook 
geluiden dat het saai is, maar juist daar leren ze van. Dan zal die stageplek 
waarschijnlijk niet hun latere werkplek worden en zal je dus gerichter een keus 
kunnen maken m.b.t. je vervolgschool. 
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Vervolg stage leerjaar 2 

Lennart 21-4-2021  
Stageplek: garagebedrijf 
 
Vandaag heb ik weer lekker gewerkt. We hebben gelijk de 
hoeveelheid olie bekeken bij 2 auto's. Toen moesten we een 
trekhaak op een Volkswagen zetten. Dat was wel lastig eigenlijk; 
want je moest de hele bumper er af halen. De lampen moesten er 
ook vanaf en alle schroeven bij de wielen in de bumper ook. Daarna 
hebben we pauze genomen en weer rustig verder gewerkt. Daarna 
moesten we de banden van een Volkswagen verwisselen omdat dat 
nog winterbanden waren. Dat was ook weer lastig omdat je met een 
machine goed moet mikken en daarna nog het wiel balanceren en 
lood erop zetten. Toen hebben we de wielen er weer op gezet en dat 

was al het einde van de dag.  
 

 

Jai 21-4-2021  
Stageplek: Hema 
 
Vandaag heb ik voor het eerst mensen 
geholpen niet achter de kassa maar ik moet 
moest mensen af vinken op een i pad.  
Ik moest heeeeeeel veel dozen open maken 
en vakken bij vullen alweer.  
Ik moest ook schoon maken omdat er veel 
van die dozen chips was en een paar van 
die zakken waren open gegaan dus moest 
ik al die chips opruimen.  
Deze woensdag was erg leuk omdat ik 
mensen mocht helpen.  
De collega’s waren erg aardig 
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Lessen over de basis van het plannen, organiseren en leren in alle klassen op 

Saenstroom OPDC 

Kunnen we van leerlingen op de middelbare school verwachten dat zij zelfstandig hun 
schoolspullen organiseren en hun huiswerk plannen? Of dat zij kunnen inschatten hoe veel tijd er 
nodig is om een taak uit te voeren? 
Het antwoord op deze vragen is “nee”. Dat kunnen we niet. Uit diverse onderzoeken naar de 
ontwikkeling van de hersenen is gebleken dat het deel van de hersenen dat we gebruiken om te 
plannen en te organiseren, de prefrontale cortex, nog lang niet uitontwikkeld is op de leeftijd die 
leerlingen op de middelbare school hebben. Sterker nog, dit deel van de hersenen is nog zeker tot 
het 25ste levensjaar in ontwikkeling.  
Als de hersenen van leerlingen in deze leeftijd nog niet volledig ontwikkeld zijn, welke 
vaardigheden kunnen wij hen dan aanleren om het overzicht over hun werk te behouden en tot 
leren te komen? 
 
De ontwikkeling van de hersenen is niet te versnellen, maar gelukkig bestaan er veel hulpmiddelen 
die we kunnen gebruiken bij het plannen en organiseren! In twee lessen over plannen, organiseren 
en leren, krijgen alle leerlingen op Saenstroom OPDC dit schooljaar informatie over de werking 
van het geheugen, tips om hun schoolspullen te organiseren, oefenen zij met het plannen van 
huiswerk en toetsen, krijgen zij tips om zich te concentreren en zichzelf te motiveren om aan het 
werk te gaan en tot slot leren zij een aantal leuke en effectieve manieren aan om te leren voor 
een toets. 
Inmiddels hebben alle eerste klassen de lessen gevolgd. De eerste reacties van leerlingen en 
docenten zijn positief! De lessen zullen geëvalueerd worden met docenten en leerlingen om te 
bepalen in welke vorm de lessen ook komend schooljaar gegeven kunnen worden. 
 

→ Op de website van Saenstroom OPDC zal een document geplaatst worden met informatie 

over de werking van het geheugen, organisatie, planning, concentratie en motivatie en 

diverse effectieve manieren om te leren voor een toets. Voor de ouders en verzorgers van 

de leerlingen van Saenstroom een inzage in de lesstof en mogelijk handvatten om hun 

kind thuis te ondersteunen bij het huiswerk. 

 

Plannen, organiseren en leren; hoe pak ik dat aan? 
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Project  4 en 5 mei 

Afgelopen weken is er gewerkt aan een vakoverstijgend project ter 
nagedachtenis aan de slachtoffers van de tweede wereld oorlog en de kostbare 
vrijheid die wij op dit moment kennen in Nederland. Zij zochten naar een 
monument uit de buurt en hebben daar informat verwerkt in een eigen gekozen 
opdracht. Zij hebben gebruik gemaakt van de site www.monumentenspreken.nl.  
De leerlingen konden kiezen uit een schrijfopdracht. Rap, lied, verhaal, strip of 
gedicht waren opties of een filmopdracht waarbij ze konden kiezen uit een 
nieuwsuitzending of vlog. 
De meeste leerlingen kozen een monument uit hun buurt. Veel van hen kenden 
het verhaal erachter niet.  

 

Hannie schaft een mooie vrouw en is heel trouw.  
Ze had het koud en benauwd en was nooit stout 
Ze was een deel van de oorlog maar overleefde 
niet de oorlog tegen de geallieerden. 
Ze was een dappere vrouw, een vrouw met een 
hart van goud.  
Deed ze niet mee met de oorlog, wie weet zou ze 
het dan overleven.  
Vroeger was deze wereld een ramp, mensen 
gingen dood uit elke land.  
Deze mooie vrouw zullen we lang herdenken voor 
de mooie daad en een hart van goud. En dus 
herdenken we deze heldin. 
Rip, Hannie Schaft  
Gedicht geschreven door: Nuur  

Monument; de plaquette Hannie Schaft, Oostzaan 

 

Op een dag...  
Liep een meisje en een jongetje op straat. Ze gingen 
naar de winkel om een ijsje te halen. 
Maar hun merkte dat er een Duitse man van 40 
verdacht deed in de winkel, het meisje hoorde 
iets vanuit de verte het jongetje was naar de brood 
afdeling om broodjes te halen en het meisje 
werd dood geschoten door de man, de mensen die in 
de winkel waren begonnen te gillen te rennen. Ze 
rende naar buiten toe en het jongetje zag het meisje 
niet. Hij rende de winkel in en zag haar dood 

liggen🙁. 

Hij belde het ziekenhuis en zij ging mee maar ze was 
niet meer te redden. Even later kreeg 
het jongetje een hartstilstand.  En dat gebeurde bij de 
Prins Bernard brug. 
 
Fictie verhaal geschreven door Evy 
Monument; bij de Prins Bernard brug 

 

http://www.monumentenspreken.nl/
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Fish en chips met salade  
 
Ingrediënten 

- Olie 

- 2 aardappelen 

- Stukje vis 

- Beetje peterselie 

- Stukje spitskool 

- Halve appel 

- Halve peen in reepjes snijden  

- 1 eetlepel Slasaus  

- Peper en zout  

- Theelepel suiker 

- Halve rode ui  
 
 
Werkwijze 
 

- Zet een pan met water op het vuur  

- Snij de aardappelen in patatjes en doe ze in de pan kokend water  

- Laat de patatjes 2 á 3 minuten koken 

- Verhit de olie in de koekenpan en bak de patatjes goudbruin 

- Verhit nog een koekenpan en bak het stukje vis op laag vuur in 6 minuten en keer nar 3 
minuten om. 

- Rasp de appel met schil en snijd de peterselie fijn. Snij ook de spitskool en de peen in 
reepjes. Dit wordt je salade! 

- Meng de spitskool, peen en slasaus in een schaal. Breng de op smaak met peper, 
suiker en eventueel zout. Garneer met een beetje peterselie  

- Serveer de aardappelen, vis en salade op een bord. 

 

 

 

 

 

 Recept van de kookdocent 
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Trots! 
 

 

 

 

 

Beste ouders en leerlingen, 

 
Onderstaand gedicht van Yanaika Zomer kwam ik 
tegen (Unicef) en het is me uit het hart gegrepen. Ik 
wil het graag met jullie delen. Het geeft weer hoe 
we dagelijks druk zijn met alle regels en de 
schoolse zaken. Het wordt bijna gewoonte om te 
letten op mondkapjes en afstand houden. En is 
iedereen wel ingelogd? Maakt iedereen zijn werk, 
ook de leerlingen thuis? Wat een andere manier 
van werken dan alweer ruim een jaar geleden.  
En wat goed is het om er ook bij stil te staan hoe 
ontzettend goed onze leerlingen het eigenlijk doen. 
Ze werken online, chatten in teams, werken en 
leren in en uit boeken, zijn op de goede dag op 
school, maken lol en groeien door, zijn ondanks 
alles pubers die zich ook maar moeten schikken...  
Het zijn allemaal TOPPERS! 
 
Dineke Kouwets 
 
 
OOK  
 
Dingen die ik te vaak moet zeggen,  
telkens weer sta uit te leggen.  
Over schoolwerk en thuiswerk.  
Over samenwerk en samenleven                                           
en NU heel even  
vijf minuten stil! 
Terwijl ik dat eigenlijk niet wil.  
Want het enige dat ik zeggen moet 
is hoe goed je alles doet  
en hoe trots je me maakt,  
nu ook jouw gewone leven, 
zomaar even, 
ondersteboven is geraakt. 
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Proefjes bij NaSk 

Slijm maken: 
 
Slijm maken is tegenwoordig helemaal in. Vanuit de 
leerlingen kwam veelal de vraag of we op school eens slijm 
konden gaan maken. Een goede reden om dit bij Natuur- 
en Scheikunde met de leerlingen te gaan doen. Om slijm te 
kunnen maken heb je ingrediënten nodig die je bij de 
drogist en supermarkt kunt kopen. De Action zal 
waarschijnlijk wel gemerkt hebben dat we bij Saenstroom 
slijm hebben gemaakt: er is de afgelopen week heel veel 
scheerschuim, knutsellijm, lenzenvloeistof en glitters 
verkocht. Wanneer je deze ingredienten met elkaar mengt, 
ontstaat er slijm. Om het slijm een leuke kleur te geven kun 
je er nog kleurstof of glitters doorheen doen. Tijdens de les 
zijn we erachter gekomen dat je beter “sensitive” 
lenzenvloeistof kunt gebruiken dan de normale.  Ik heb me 
laten vertellen dat lenzenvloeistof voor harde lenzen nóg 
beter werkt. De leerlingen vonden het super leuk om 
tijdens de les hun eigen slijm te maken. 
 
 
 

 

Water proberen te laten koken in papier: 
 
Voor verbranding heb je 3 dingen nodig: zuurstof, brandstof en 
ontbrandingstemperatuur.  
Papier heeft een ontbrandingstemperatuur van 233 graden 
Celsius. Als water kookt wordt het niet warmer dan 100 graden 
Celsius. Als je water in het papier bakje stopt, komt de 
temperatuur van het papier niet boven de 100 graden Celsius en 
verbrandt het dus niet. Met dit proefje hebben de leerlingen dit 
kunnen aantonen. We hebben met dit proefje geleerd dat papier 
pas gaat branden wanneer het de temperatuur van 233 graden 
Celsius bereikt. Het vouwen van het papieren bakje was 
misschien nog wel het moeilijkste van het hele proefje. De 
leerlingen hebben vol verbijstering zitten kijken dat het papier 

niet verbrandde in de vlam van de hete brander.  
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Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? 

 
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.. Elke volle bak wordt dankbaar 
in ontvangst genomen. Dus breng uw doppen naar school. Op 
www.geleidehond.nl leest u wat er met de opbrengst van de 
doppen wordt gedaan. 
 
 
 

 

 

 

Plastic doppen sparen 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.geleidehond.nl%2F&data=04%7C01%7Cs.soeters%40saenstroom.nl%7C6b11ea34bd6e4a61d38008d9032ff064%7C5b83389b52c341b5a90c45ceabd80c71%7C1%7C0%7C637544327460131858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SdxMEYX9UH12uDryoR7V1hJsINKm8L%2FLzf4ZFEIyveY%3D&reserved=0


 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 

 


