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• Het Saenredam was een mavo-havo-vwo school
• Toen een brede vmbo
• En is nu een mavo-havo school
• Vernieuwing zit in ons DNA 
• We bouwen door op jaren ervaring

Het Saenredam is veranderd



• We zorgen voor een zachte landing
• Mentor zorgt voor goede groepssfeer
• Peer Leaders ondersteunen de klas 

en mentor



• Introductieprogramma
• Elkaar leren kennen d.m.v. activiteiten  

in en om school.
- Samenwerkingsspellen (escape the 

classroom,lasergamen in school, 
muziekspel, stormbaan etc.)

- Filmavond
- Zwemmen
- Ondersteund door de Peer Leaders 



• Studievaardigheden
• Plannen en organiseren
• Stapsgewijs werken aan een veilig en 

positief groepsklimaat
• Leerlingen ontwikkelen hun talent op 

basis van zelfvertrouwen, zelfkennis en 
zelfbewustzijn (z.g. gelukslessen) 



• U kunt altijd bellen
• Informatie per mail
• Magister
• Telefoonpiramide is nu SMS service
• Mentor is de spil in communicatie



• Dit is Irma. 

• Alle leerlingen kennen Irma en Irma 
kent alle leerlingen. 

• Als u belt, krijgt u Irma, Paulien of 
Wendy aan de telefoon. 



• We zijn kleinschalig, 
met de blik naar buiten

• We hebben korte lijnen

• We werken samen 



• Opbloeien in alle rust
• Eruit halen wat erin zit
• Les op HAVO niveau
• We toetsen op mavo- en op 

havoniveau 
• Tot de herfstvakantie geen 

cijfers
• Leerlingen werken aan leer-
• doelen in een digitaal portfolio



• Gevarieerd lesaanbod 
- Projectmatig onderwijs en reguliere lessen 

• Naast klassikaal ook aantrekkelijke werkvormen
• Leren in school en leren buiten school
• Iedere leerling komt op de juiste plek in de bovenbouw



• Goede basis
• Groeigericht
• Eigen regie
• Broedplaats voor burgerschap
• Lokaal geworteld en midden in de wereld
• Community based, we leren in een gemeenschap
• Deep Democracy, we zijn een inclusieve, wereldse school



• MAVO en HAVO in 1 gebouw
• 2-jarige heterogene onderbouw
• Interne doorstroom MAVO HAVO
• Goede contacten met VWO scholen in omgeving voor doorstroom



• Projectmatig onderwijs in 3 clusters
- Lifestyle sciences
- Creatieve economie
- Changemakers

• 21st century skills 
• Voorbereidend op profielkeuze bovenbouw

Bron: SLO / Kennisnet



• Voedingsmiddelentechnologie

• Robotica

• Aansluitend bij biologie, natuurkunde, 
scheikunde

• Bijvoorbeeld CSI, yoghurt maken, 

plastic soep, waterkwaliteit

onderzoeken etc.



• Ondernemersvaardigheden
• Artistieke en creatieve vaardigheden
• Innovatie, duurzaamheid, oplossen maatschappelijke vraagstukken
• Bijvoorbeeld: een lamp ontwerpen en in de markt zetten, gamedesign, reclame, 

media en entertainment. 



• Empathie
• Recht en vrede
• Actuele uitdagingen van deze tijd: energietransitie, 

circulaire economie, wereldvoedselvraagstuk
• Bijvoorbeeld: burgerschapsspel, plannen maken om het verschil te maken

en deze presenteren. 



• Onze leerlingen zijn zelfstandig en nieuwsgierig
• Ze geven inspiratie en kunnen goed samenwerken
• Ze zijn het toekomstige talent van De Zaanstreek en daarbuiten



• We zijn allemaal anders
• We zijn bereid om het verschil op te

zoeken
• We maken normaal dat er andere 

meningen zijn
• Om samen één richting op te gaan



Video klik hier

https://www.youtube.com/watch?v=F4KixcS6Y68&feature
https://youtu.be/6rtRYED5ce8
https://www.youtube.com/watch?v=F4KixcS6Y68&t


Voor meer informatie en 
aanmelden neem contact op met:

Tineke Keuning
Afdelingsleider

+31 (0) 6 57 13 09 52 
t.keuning@saenredam.nl

mailto:t.keuning@saenredam.nl
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