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Beste ouders/ verzorgers en leerlingen,  

Het jaar 2022 is alweer bijna voorbij. Voor Saenstroom was het zoals 
gebruikelijk een jaar van afscheid nemen van leuke collega's en een 
geweldige groep 2e klas leerlingen, maar ook het welkom heten van 
veel aardige nieuwe leerlingen en enkele nieuwe medewerkers. Met 
frisse zin zijn we het nieuwe schooljaar in gegaan. 

Activiteiten
In de eerste week hadden we een introductieweek waarin zowel 
leerlingen en collega's elkaar beter konden leren kennen. In de weken 
daarna hebben we gezien 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 en zich thuis 
voelen 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 zijn ook van start gegaan, 
evenals de burgerschapsvorming activiteiten in leerjaar 1. 

Nationaal Programma Onderwijs 

De gelden die we mochten ontvangen voor het werken aan 

achterstanden, hebben we tot nu toe ingezet voor extra activiteiten voor 

leerlingen, scholing voor medewerkers en een workshopavond voor 

ouders. Impressies hiervan kunt u verder in de Nieuwsbrief lezen. 
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VOORWOORD

Ouderraad

In de afgelopen maanden zijn wij twee keer bijeengekomen op school. 

Onderwerpen als: ‘Hoe betrekken we ouders bij de school?; ‘Welke zaken 

spelen op school?’; en welke trainingen mogelijk interessant zijn voor 

ouders, kwamen aan bod. Voor school is de ouderraad als 

gesprekspartner onmisbaar als het gaat om onderwijskundig beleid, 

financiële zaken, maar ook een terugkoppeling van wat leerlingen thuis 

vertellen over school.

Personeel

Er zijn enkele wisselingen in het personeelsbestand per begin februari 

a.s.: Mevrouw Vardarli en de heer Beeldman gaan ons verlaten. De 

muziekuren worden begin maart vervangen door mevrouw Kempeners. Zij 

zal dan CKV uren gaan geven aan de eerste klassen. 

Wij hopen dat deze kerstvakantie leerlingen en medewerkers kan helpen 

om even tot rust te komen en afstand te nemen, zodat we samen vol 

energie aan het nieuwe kalenderjaar kunnen beginnen. Namens het hele 

team wens ik u allen hele fijne kerstdagen, een gezellig Oud en Nieuw en 

een gezond 2023 toe!

Met vriendelijke groet,

Saskia van Briemen (waarnemend directeur)



Wellicht heeft u al eerder iets gehoord over de sluiting van het vmbo gedeelte van het opdc. Het opdc zit namelijk in een transitie. Er is 

een koersplan vanuit het samenwerkingsverband opgesteld waarin o.a. staat dat er passend onderwijs voor de regio gaat worden door 

ontwikkeld. Dit betekent voor Saenstroom dat vanaf volgend schooljaar geen leerlingen vanuit groep 8 meer kunnen doorstromen naar 

het opdc. 

Aan het einde van dit schooljaar nemen we zoals elk jaar afscheid van de 2e klas leerlingen. Volgend schooljaar zijn we nog gewoon 

open. De huidige 1e klas leerlingen worden volgend schooljaar onze 2e klas leerlingen. Nadat we van deze leerlingen afscheid hebben 

genomen houdt Saenstroom opdc in de huidige vorm op te bestaan in augustus 2024 . 

Op dit moment loopt er een pilot maatwerk traject. In dit traject vangen wij leerlingen op die veelal langdurig thuis hebben gezeten. Het 

is onze opzet om volgend jaar nog een maatwerktraject te starten. 

In augustus 2024 zal er net als nu vanuit het opdc een aanbod zijn voor leerlingen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Het TOP, 

BBZ en Dienstencentrum blijven dezelfde diensten aanbieden. Deze zullen dan worden aangevuld met de maatwerktrajecten. 

Toekomst Saenstroom opdc: Gaat het opdc sluiten?

TOP                BBZ               Dienstencentrum           Maatwerktraject



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 de 

laatste Nieuwsbrief en de jaarplanning.  

Website: verzuim en homepage



Workshopavond voor ouders
Op maandag 31 oktober hadden wij een aantal interessante gastsprekers uitgenodigd om u te informeren.  Gestart werd met een algemene 

presentatie in de aula. In de afgelopen maand heeft het hele team de training ‘Geweldloos Verzet’ gevolgd. Dieuwertje Suurland, van de organisatie 

Verbindend Gezag en Geweldloos verzet, gaf een presentatie over deze training en een aantal tips waar ook u als ouder mee aan de slag kan gaan. 

Bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief treft u de presentatie aan van Dieuwertje en twee interessante artikelen over dit onderwerp. Ook de volgende link 

geeft een goed beeld van wat er bedoeld wordt met geweldloos verzet. Shark Music NL SUBS - YouTube

Daarna volgden twee rondes met andere trainingen. De training plannen en organiseren werd gegeven door Kylie Haringa, onze 

trajectgroepbegeleider, waarvan ook een aantal documenten zijn toegevoegd waarin u een goed beeld krijgt van wat wij leerlingen bieden als het gaat 

om plannen en organiseren. 

Wat de andere trainingen betreft geven wij u hierbij de verschillende links van hun websites. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen 

met de mentor of de COB van onze school.  

Gezond gewicht, gezond lijf bij jongeren Centrale Zorgverleners - GGD Zaanstreek-Waterland (ggdzw.nl)

Gamen, Verslavingszorg Zaandam | Brijder

Sexting & Grooming (Qpido) Wij zijn Qpido - Qpido

https://www.youtube.com/watch?v=6PidMEjcUyc
https://www.ggdzw.nl/centrale-zorgverleners/
https://www.brijder.nl/onze-locaties/verslavingszorg-zaandam
https://www.qpido.nl/


Even voorstellen

Hoi,

Ik ben Yannick Glas 18 jaar jong en doe de opleiding

sport en bewegen in Amsterdam Zuid. Ik zit in mijn

examen jaar niveau 3. Als sport doe ik aan

wedstrijdzwemmen. Ik zit nu in mijn 10e seizoen en

mijn beste/favorieten slag is vlinderslag. Ik train 3x in

de week. In het weekend werk ik in het diepvries

magazijn bij VHC-jongens. Dit doe ik nu sinds oktober.

In mijn vrije tijd zit ik veel op social media weg te

scrollen.

Met vriendelijke groet

Yannick Glas

Dag allemaal,

Mijn naam is Diego Joe Hoogenkamp. Ik kom uit Wormerveer

en ik woon hier al mijn hele leven. Ik ben 17 jaar en zit op de

school ROC Zaandam. Daar volg ik de opleiding sport en

recreatie. Mijn hobby is sporten, ik ga ook ongeveer 3 keer per

week naar de sportschool. In mijn vrije tijd voetbal ik veel met

mijn vrienden.

Groetjes,

Diego



In de week van 28 november hadden de leerlingen tijdens de

gymles een clinic van Para Triatleet Geert Schipper.

Hij was hier om de leerlingen een beter beeld te geven over

het sporten met een beperking.

De eerstejaars klassen ervaarden hoe het was om met een visuele

beperking te sporten. Zij kregen een blinddoek op en moesten

verschillende opdrachten doen zoals het voortbewegen zonder

zicht en het dribbelen van een bal die geluid maakte.

Veel leerlingen kwamen er tijdens de les achter dat het bewegen

zonder zicht een stuk moeilijker was dan ze dachten.

. 

School on Wheels

SPORT IS FOR EVERYONE

Bij de tweedejaars klassen gingen de leerlingen aan de slag in een

rolstoel. Geert leerde ze hoe zij zich in een rolstoel konden verplaatsen

door leuke estafettevormen. De leerlingen kregen het voortbewegen in

de rolstoel snel onder de knie en konden daardoor ook het rolstoel

basketballen gaan uitproberen.

De leerlingen waren erg geïnteresseerd in Geert zijn verhalen en deden

fanatiek mee tijdens de lessen. De clinics waren voor de leerlingen een

mooie ervaring om wat meer kennis op te doen over het

sporten met een beperking.



Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) 

Tijdens de LOB les hebben we geleerd hoe je een eigen website 

maakt en hoe je kunt coderen. We gingen een eigen website 

maken met foto’s en we hebben geleerd hoe je gekleurde tekst 

schrijft met javascript. We gingen ook werken met javascript 

html en css op opceden.io. En we hebben ook geleerd hoe je 

een plaatje kunt plaatsen op je website. Ook hebben we geleerd 

wat computertaal is. Er zijn verschillende talen in computertaal. 

We weten nu geleerd dat elke script iets anders doet.

Tarek 2C

Wat is LOB?

Er zijn leerlingen die voor hunzelf al helemaal duidelijk hebben welk beroep zij uiteindelijk 

willen gaan uitoefenen. Toch heeft het merendeel van de leerlingen nog geen idee wat zij nou 

uiteindelijk willen worden. Dat is ook lastig, er zijn zoveel beroepen, zoveel richtingen die ze op 

kunnen gaan, er is zoveel meer dan dat zij kennen.

In september zijn de leerlingen van de 2e klassen gestart met het LOB – programma. Het 

programma heeft als doel dat de leerlingen kennis maken met de 10 profielen die het VMBO 

biedt ter voorbereiding op hun werktoekomst.

Dit doen wij door verschillende beroepen aan bod te laten komen door filmpjes, lessen en 

gastdocenten. Zo zijn er onder andere een beveiliger, militair, fotograaf, webdesigner, patissier 

en een slager op school gekomen om de leerlingen kennis te laten maken met hun beroep.

Daarnaast hebben wij met de leerlingen ook gewerkt aan hun zelfkennis. Wat zijn nou hun 

talenten? Waar zijn de leerlingen goed in? Welke eigenschappen denkt de leerlingen dat hij/zij 

bezit maar ook welke eigenschappen en kwaliteiten zien anderen in de leerling? Leerlingen 

hebben geleerd zichzelf te presenteren voor de klas. Ook hebben de leerlingen geoefend met 

het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van een sollicitatiegesprek. 

In april zullen de leerlingen gaan starten met hun snuffelstages, waarbij zij kennis gaan maken 

hoe het is op de werkvloer.

De lessen LOB zijn op meerdere vlakken waardevol. Naast dat leerlingen meer over de 

profielen leren, leren zij zichzelf dan ook goed kennen maar ook voor de groepsvorming in de 

klas zelf ontstaan er mooie momenten.



Fotografie

Wij hadden een fotograaf op school en hij liet zijn foto’s zien op het 

bord. Hij maakt echt hele mooie foto's van 

zichzelf en de cultuur. Wij moesten toen zelf ook iets doen. 

We moesten naar buiten om foto’s te maken vanuit verschillende 

hoeken. Het was een leuke en leerzame les.

Fender 2D

Slager

De slager had het over de koe en wat de duurste biefstuk is. 

Waygu beef is erg lekker heb ik gehoord. Hij had ook gezegd dat 

paprika poeder of gemalen paprika dodelijk kan zijn. Dit is als je 

meer dan 40 gram in neemt. Er zit namelijk een giftige stof in waar 

wij mensen niet tegen kunnen We deden ook een spel waarbij je 

mocht ruiken wat voor kruiden er waren .

Op www.werkindeslagerij.nl kun je ook nog kijken voor informatie.

Jahvael 2D

Veteraan

Toen we op school aankwamen zagen we dat er veel stoelen op 

de gang. Ik zag dat er een veteraan in de school aanwezig was. 

Hij had een militair pak aan. Hij was 3 jaar in Cambodja geweest 

zei hij. Hij was volgens mij nog niet zo oud. Hij vertelde over zijn 

tijd en ervaringen in Cambodja. Ook mochten we zelf een 

gasmasker op doen

Koen 2D

LOB in de praktijk

http://www.werkindeslagerij.nl/


In klas 1A werd sinterklaas op een manier gevierd waar de gehele klas 

naar uitkeek, namelijk lootjes en surprises! Waar het idee bij aanvang 

heel leuk leek, liepen veel leerlingen bij het verzinnen van een surprise 

of een cadeautje toch soms vast. Allen hebben ze dit op een goede en 

creatieve manier kunnen oplossen en dit bracht fantastische surprises! 

Helaas was het na een ochtendje sinterklaas vieren dan toch echt tijd 

voor het minst leuke deel; opruimen! Na veel vegen en proppen in 

vuilniszakken was na slechts een half uurtje poetsen de rust in de klas 

wedergekeerd. Het afronden van sinterklaas maakte plaats voor onze 

volgende activiteit; het lokaal vol hangen met kerstversiering en ons 

voorbereiden op het kerstontbijt!

Susanne Mittelberg

Mentor 1A

Sinterklaasviering

Sinterklaas dobbelsteen cadeau spektakel

Het plezier startte al bij het inpakken van de cadeaus. De kleine soms onnozele 

cadeaus werkten op de lachspieren van de inpakkers. Toen het dobbelspel begon, 

begon zeker ook de spanning voor alle klasgenoten. 

Welke cadeaus mag ik pakken? 

Welke mogen uitgepakt worden? 

Wat zit er in de pakjes? 

Met een rol van de grote gele dobbelsteen van rubber was je zo ook weer de cadeaus 

kwijt en had je een ander cadeau voor je stoel liggen. De meeste leerlingen snapten 

dat het om het spel ging en niet om de cadeaus.Hoewel sommige leerlingen al snel 

een voorkeur hadden voor een bepaald cadeau of het nu een chocolade Sint, 

kerstverlichting of een stressbal was.

Bij de tweede ronde werd het allemaal vrij hectisch. Het werd nu rollen tegen de klok. 

De cadeaus vlogen van leerling naar leerling. Aan het einde van deze ronde mocht je 

houden wat je op dat moment had. Het tempo van het rollen van de dobbelsteen ging 

omhoog.

Toen de zoemer af ging was het klaar zou je denken. Maar nee, er ontstond nu een 

mooie levendige ruilhandel tussen de leerlingen. Toen dit voorbij was konden we 

eindelijk tot rust komen van deze achtbaan van spanning en emoties. We voelden 

allemaal dat het nu tijd was om de pepernoten en chocoladeletters in te ruilen voor 

kerstnaalden en lelijke kerstversieringen.

Het was mooi geweest.

Martijn Wessels

Mentor 1C



Informatieavond
Op maandag 16 januari 2023 organiseren wij online een informatieavond over de verschillende vmbo-scholen uit de regio. De avond is vooral bestemd voor ouders en leerlingen 

van leerjaar 2. Tijdens deze avond presenteren de scholen zich en kunt u een voorlichting krijgen over profielen en zorgaanbod van deze scholen. Het is wenselijk dat u deze avond

samen met uw zoon/ dochter bijwoont. 

Hoe gaat het in zijn werk?

1.U maakt een keuze uit 2 scholen. 

2.U drukt op de link van de school om 19.30 uur.  

3.Door op de link te drukken wordt u automatisch doorgeleidt naar de school van keuze. 

4.Let op! Graag u microfoon uitzetten.  

5.U bekijkt de presentatie. 

6.Aan het eind van de presentatie is er gelegenheid tot vragen stellen. 

7.Rond 20.00 uur is deze eerste presentatie voorbij. 

8.U kunt deze presentatie verlaten door op het rode vierkantje te drukken. 

9.Rond 20.00 uur begint de tweede presentatie.  

10.U klikt dan op de link van uw tweede voorkeur.  

11.Eindtijd is rond 20.30 uur. 

Onderstaand vindt u de link per school:

Compaen: Informatie Compaen

Trias: Informatie Trias

Zuiderzee: Informatie Zuiderzee

Pascal-Zuid: Informatie Pascal-Zuid

Saenredam: Informatie Saenredam

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBmNjY5NzUtMDE0Mi00NGEwLThkMDgtMDk1YTAxNjFmNGZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b83389b-52c3-41b5-a90c-45ceabd80c71%22%2c%22Oid%22%3a%2294a5f069-0a08-4d02-ba6d-a288eea5aa94%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmUzNjcwMjItYzRjMy00OGY4LThhN2EtNjUwMDlmOGVjOTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b83389b-52c3-41b5-a90c-45ceabd80c71%22%2c%22Oid%22%3a%2237161af4-a90d-4890-bd96-56879267a995%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg2NWJjMTMtNTI2NC00YzQzLTgyNDAtYzk0N2I4ZjE5OGQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b83389b-52c3-41b5-a90c-45ceabd80c71%22%2c%22Oid%22%3a%22022842fd-43d4-42bf-b295-a2931de3632e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkwNjAxYjEtNmI5NC00MWExLTgzY2MtY2FiOTgwNmJmOTMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b83389b-52c3-41b5-a90c-45ceabd80c71%22%2c%22Oid%22%3a%228abb64ea-3455-43e7-9bf6-077df7fb6e32%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVhNTFhYTUtZDJiYy00M2U2LTk0ZGUtODM3MDIyNDcyMDQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b83389b-52c3-41b5-a90c-45ceabd80c71%22%2c%22Oid%22%3a%225850b877-022e-44de-8fbd-8457b0971b85%22%7d


Recept van de kookdocent
Ingrediënten (6 personen)

• 1 baby kalkoen van 2 tot 2,5 kg

• 100 gr boter

• 100 gr verse roomkaas

• 4 eetl fijngehakte gemengde groene

• kruiden

• zout en peper

• 1 winterwortel

• 4 stelen bleekselderij

• 2 uien

• 3 teentjes knoflook

• 2 takjes tijm

• t takje rozemarijn

• 3 dl gevogeltefond uit een pot

• 3 dl rode wijn

• 1 glas port

• 1 glas cognac

• 100 gr in blokjes verdeelde koude

boter

Voorbereiding

Laat de kalkoen op kamertemperatuur komen en maak het vel met de hand langs de nek voorzichtig los van het

vlees zonder het te beschadigen.

Roer de boter, de roomkaas, de groene kruiden en wat zout en peper door elkaar, maak er een rolletje van en

laat in de diepvries opstijven.

Snijd de kruidenboter in plakjes en verdeel ze onder het vel van de kalkoen.

Snijd de winterwortel in blokjes, de bleekselderij in boogjes en snipper de uien en de knoflook grof. Hak de tijm

en de rozemarijn grof.

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 220°C. Vul de braadslee met de groenten en de kruiden en giet er de kokende fond en

de wijn over. Leg de kalkoen op zijn rug in de braadslee. Dek de kalkoen niet te strak af met een groot vel

aluminiumfolie. Schuif de kalkoen in de voorverwarmde oven. Schakel na 30 minuten de oventemperatuur terug

naar 180?C. Reken een oventijd van 20 minuten per 500 gr en 30 minuten extra. In dit geval dus ca 2 uur.

Verwijder het folie ca 1 uur voor het einde van de oventijd. Laat de kalkoen na de braadtijd 15 minuten afgedekt

met folie rusten. Prik met een vork in het dikste deel van de kalkoen. De kalkoen is gaar als het vocht, wat er

uitloopt, kleurloos is. Blus de inhoud van de braadslee af met een scheutje kokend water en druk door een zeef.

Laat inkoken met de port en de cognac en klop de blokjes koude boter met een paar tegelijk door de saus. Breng

op smaak met wat zout en peper. Geef de saus er apart bij.



Fijne kerstvakantie allemaal!




