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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 23 juni jl. De nieuwe ouders werden 
online geïnformeerd tijdens de POVO avond.  
 
Het schooljaar is weer voorbij gevlogen. 
Vanwege de coronamaatregelen en de 
lockdown hebben er minder activiteiten 
plaatsgevonden dan we hadden gepland, maar 
we hopen dat we dit met een aantal leuke 
activiteiten aan het einde van dit schooljaar 
hebben goedgemaakt. Vooral in de laatste 
lesweek zijn er activiteiten rondom het thema 
‘gezondheid’ geweest, bunkertrefbal, de 
duatlon,  paintball, skiën of snowboarden, 
workshop bonbons maken en lasergamen. Als 
afsluiting van de week ging iedereen lekker 
een dagje zwemmen of suppen en raften.   
 
Maandag 5 juli hebben de mentoren en 
vakdocenten afscheid genomen van de 
leerlingen uit het 2e leerjaar. Ook dit jaar is 
ervoor gekozen om bij de leerlingen thuis langs 
te gaan met een leuk afscheidscadeautje.  
Een groot aantal leerlingen ziet enorm uit naar 
de nieuwe school en heeft veel zin om te 
starten. Anderen vertellen dat ze Saenstroom 
toch vooral als een ‘warm bad’ hebben ervaren 
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 

VOORWOORD 
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Pensionado’s 
  
De heer G. Beets, mevrouw O. van Druenen, mevrouw D. 
Kouwets en de heer S. Rintjema nemen afscheid van 
ons, zij gaan heerlijk van hun pensioen genieten. 
Wij bedanken allen voor wat zij voor de school gedaan 
hebben!  
 

 
 
 
 

 
  

 

Oproep nieuwe leden: 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 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 
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Leerlingen doen verslag: 

 

 

 

 

 

De doorstroomgegevens 2020/2021 

 

 

 

 

De eindstand: 
1e Jeremy 
2e Floor 
3e Julian 
4e Floris 
 
G. Beets, 
vakleerkracht LO. 

 

 

 

 

Vanuit de schakelklas stromen de leerlingen als volgt door: 
naar vmbo klas 1 
Saenstroom                   

11 leerlingen 

naar klas 1 andere 
school                            

4 leerlingen 

naar speciaal onderwijs                       0 leerlingen 
naar praktijkonderwijs              1 leerling 
 
Vanuit leerjaar 1 vmbo stromen de leerlingen als volgt door: 
naar een 2e klas K/T 
Saenstroom               

17 leerlingen 

naar een 2e klas BB 
Saenstroom                

42 leerlingen 

naar een 2e klas K/T andere 
school               

0 leerlingen 

naar een 2e klas BB andere 
school                

0 leerlingen 

naar praktijkonderwijs              0 leerlingen 
naar speciaal 
onderwijs                                  

3 leerlingen 

verlenging klas 1        0 leerling 
 
Vanuit leerjaar 2 vmbo stromen de leerlingen als volgt door: 
naar een 3e klas BB                        34 leerlingen 
naar een 3e klas KB                          19 leerlingen 
naar een 3e klas TL                         9 leerlingen 
naar 
praktijkonderwijs                                      

0 leerlingen 

naar speciaal onderwijs                      5 leerlingen 
verlenging klas 2  5 Leerlingen 

 
 
   

            
  
BB   =  basisberoepsgerichte leerweg 
B/K  =  basisberoepsgerichte/kaderberoepsgerichte leerweg 
KB  =  kaderberoepsgerichte leerweg 
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Tijdens de afgelopen themadagen heeft klas 2a de activiteit "Heel 2a snijdt een appel" 
aangeboden gekregen. Iedere leerling kreeg een halve appel, die zij moesten bewerken tot 
een presentatie. Er was een jury die bepaalde wie de winnaar was. De jury lette o.a. op snij 
techniek, creatieve vormgeving. De winnares Diana had de appel als bloem gepresenteerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevrouw S. Spieker 

 

 
 
 
     

 
  
-  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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 opnemen. 

 

 

 

 

Vrijwilliger gezocht voor de bibliotheek 

 

Heel 2A snijdt een appel 
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Op donderdag 1 juli konden de leerlingen van leerjaar 1 en leerjaar 2 verschillende activiteiten 
kiezen. Een van de activiteiten was lasergamen in de school. Leerlingen werden verdeeld in een 
team zwarte helm of oranje helm en konden als team punten scoren. Er waren grote kussens waar 
leerlingen zich achter konden verschuilen en ze konden op alle verdiepingen zich verdekt opstellen. 
Na elke 18 minuten werd de scoren opgemaakt en werd het winnende team bekent gemaakt. Het 
was een leuke activiteit die de leerlingen best vaker zouden willen doen! 

 

 

 

 

 

Activiteiten laatste schoolweek 

 

 

Ook konden de leerlingen leren fietsen op 
een bmx fiets of ze gingen, midden in de 

zomer, naar de skipiste in Spaarnwoude. 
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Vrijdag 25, maandag 28 en dinsdag 29 juni stonden in het teken van een Gezonde Leefstijl. Nadat de leerlingen ’s 

ochtends verschillende lessen hadden gevolgd over o.a. voedingswaarden, duurzame voeding, verslavingen en een fit 

lijf, konden zij ’s middags deelnemen aan een van de workshops die verzorgd werden door docenten en 

onderwijsondersteuners. 

In de trajectgroep wordt sinds een aantal jaren de workshop Gezonde Smoothies gegeven. Veel leerlingen maken wel 

eens een smoothie, maar zijn alle smoothies wel gezond? Tijdens de workshop leerden de leerlingen dat je een 

smoothie gezond kunt maken door te letten op de fruitsuikers die er in zitten en dat je, zonder dit echt te proeven, ook 

groenten door je smoothie kunt doen. 

De leerlingen kregen allen een groene smoothie om te proeven en te raden wat er in zat en waar een aantal leerlingen 

even begonnen te twijfelen over hun workshop-keuze, klaarden hun gezichten al snel op toen ze merkten dat ze de 

spinazie helemaal niet proefden! Eigenlijk smaakte de smoothie naar banaan! 

Nadat de leerlingen hadden geleerd hoe zij een gezonde smoothie konden maken, stelden zij ieder voor zich een 

gezonde smoothie samen aan de hand van de smoothie-planner. Terwijl de rest van de groep druk was met het 

versieren van bekers of voedingskwartet speelde, mixten de leerlingen één voor één hun smoothie. Toen alle 

smoothies gemixt en versierd waren, was het tijd om te proeven: alle smoothies werden goedgekeurd! 

 

”Lekkere smoothie!” – Levi, 2B 

”Dit was een leuke workshop door alle verschillende dingen die je door de smoothie kon doen” – Nick, 1C 

“Ik maakte een smoothie met yoghurt, aardbeien en bosvruchten en versierde mijn smoothie met kokos-rasp. Hij was 

lekker.” – Tara, 1B 

“Mijn favoriete workshop!” – Maro, 2B 

 

Kylie Haringa 
(trajectgroepbegeleider) 
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Dit jaar was een gek, leuk en raar jaar. De havo en Vmbo tegelijk in 1 schooljaar. Ik begon met Havo dit 

schooljaar en eindigde met vmbo, tijdens de tijd dat ik hier de havo deed had ik ook vmbo vakken, 

waaronder koken en techniek. Dat waren mijn lievelingsvakken. Daardoor kwam ik erachter dat ik 

praktijkvakken zo leuk vond dat ik vmbo ga doen in plaats van Havo. Door die keuze voel ik me veel 

fijner op school en heb ik een veel betere cijferlijst. De les die ik op deze school geleerd heb is : KIES 

VOOR JEZELF EN NIET VOOR EEN ANDER, IEDEREEN IS GOED IN ZIJN EIGEN DING!  

 

Dit jaar voelde makkelijker dan vorig jaar. Ik word minder snel boos omdat ik 
mezelf niet meer de schuld geef van een probleem tussen mijn ouders. Koken is 
mijn favoriete vak. Ik heb veel nieuwe vrienden gekregen op Saenstroom opdc.  

 

Het was best een leuk schooljaar, want ik had goed mijn best gedaan en daarom ben ik nu een niveau hoger. 
Het leukste vak vond ik Duits, ik ben daar goed in. Ik had niet echt stomme vakken, voor de rest ging het 
wel goed met mijn cijfers. De stage gaat goed, maar het is wel zwaar.  

 

Verhalen van diverse leerlingen 

Hallo, ik ben Rosa en ik zit in groep 1D. Ik ga wat vertellen over hoe het is om OCD te hebben in 
coronatijd  en met online school.  Ik ben 13 jaar oud en ik heb vanaf mijn 5de al de aandoening OCD 
oftewel dwang, mijn aandoening bestaat vooral uit de kleding die niet lekker zit en waardoor ik het niet 
kan aanhouden en dus niet naar school kan. Op de basisschool ben ik eens 3 maanden niet naar 
school kunnen gaan door mijn OCD, daardoor heb ik veel gemist en ben ik op het OPDC beland. Het 
bevalt mij hier heel erg en ik vind het hier ook heel fijn. Doordat we nu om de dag naar school gaan,  
gaat het met mijn OCD ook makkelijker, ook de korte dagen zijn fijn voor mij. Ik behoud meer energie 
om de volgende schooldag weer naar school te gaan. Door de school word ik ook goed behandeld met 
mijn OCD. Ik hoef daarom ook niet een te laat briefje te halen omdat dat dan met mijn OCD te maken 
heeft. Dus ik vind deze schooltijd, dat wij om de dag naar school gaan, heel erg fijn. 
  
Rosa  
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 Benodigdheden:  
 
-2 baquettes. 
- 8 lepels tomatensaus. 
- plakje ham, salami of tonijn. 
-2 bollen mozzarella. 
-2 puntpaprika’s. 
- handje rucola. 
- handje geraspte kaas.  
- olijf olie. 
- teen knoflook. 

 
 
 

 

 

Pizzabaquettes met paprika en salami. 
 

Werkwijze: 
 

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Halveer de baquettes in 
de lengte. Bestrijk de helften met olijf olie en knoflook. 

2. Halveer de plakjes salami, ham of tonijn en beleg de baquettes 
ermee. Snijd de mozzarella in plakjes en leg op de vleeswaren. 
Snijd het kapje van de paprika en verwijder de zaadlijsten. Snijd 
het vruchtvlees in ringen. Leg de paprika op de baquettes. 

3. Leg de pizzabaquettes op een met bakpapier bekleden bakplaat 
en bak ze ongeveer 15 minuten in het midden van de oven. 

4. Doe de slamelange in een schaal en besprenkel met kaas. 
Serveer de pizzabaguettes met salade. 
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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 


