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In deze flyer lees je meer over Het Saenredam, 

de mavo-havo school in de buurt, maar zeker 

geen gewone! Je kan bij ons kiezen voor één 

van de drie richtingen die je nergens anders 

vindt: lifestyle sciences, creatieve economie 

en changemakers. 

Je bent op zoek naar een fijne school waar je 

je thuisvoelt, waar je met plezier naartoe gaat 

en waar je uiteraard je diploma haalt. Je hebt 

plannen en weet misschien al hartstikke goed 

wat je worden wil. Of je hebt nog zoveel dromen 

en je wil nog helemaal niet kiezen. Je weet één 

ding zeker: je bent nieuwsgierig, je wil graag 

het verschil maken en een doodgewone school 

is eigenlijk te saai voor jou. 

WELKOM
OP HET 
SAENREDAM

INFORMATIE

MAVO - HAVO



ROOSTER

Je schoolweek zou er als volgt uit kunnen zien. In de eerste klas maak je kennis met alle 
drie de richtingen. In het tweede jaar kies je 
voor één van de richtingen. 

RICHTINGEN RUIMTE OM TE GROEIEN

De komende jaren is er een grote behoefte aan 
kennis en technologie op het gebied van een 
duurzame en gezonde levensstijl. Als lifestyle 
scientist lever jij een bijdrage aan een gezonde 
en schone wereld. 

MAVO-HAVO

Leerlingen van Het Saenredam leren van, met en 
door elkaar. Daarom zit je bij ons twee jaar in de 
brugklas. Dat houdt in dat je met een advies voor 
mavo, mavo/havo en havo bij elkaar in de klas 
zit. Je hebt twee jaar de tijd om te groeien en te 
laten zien wat jij kan. Wellicht kun jij verrassend 
meer dan jij zelf denkt! 

Je krijgt toetsen op 2 niveaus: mavo en havo. Je 
cijfers voor beide niveaus kunnen jij en je ouders 
zien in een online omgeving. 

ONTWIKKEL JEZELF

Je werkt aan je persoonlijkheid: je leert vaar-
digheden te ontwikkelen die je later helpen 
in de maatschappij. Je krijgt bijvoorbeeld les 
in mediteren en in debatteren. Ook kun je 
Peer Leader of Peer Tutor worden. Dan word je 
opgeleid om andere leerlingen te helpen. 

DEEP DEMOCRACY

Wie mag meepraten en wie niet? Bepalen je 
ouders en docenten wat je doet op school? Of 
wordt er ook naar jou geluisterd en naar hoe jij 
erin staat, wat je voelt, denkt en wil? We starten 
op Het Saenredam de dag met een check-in: 
daarin deel jij met je klas wat je kwijt wil om 
goed mee te kunnen doen in de lessen. 

DOEN IS HET NIEUWE DENKEN

Bij ons op school leer je niet alleen uit een boek, 
maar ook door zelf te ontdekken. Je leert bij-
voorbeeld over de plastic soep door onderzoek 
te doen in de sloot naar de kwaliteit van het 
water. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar 
in ons onderwijs. 

GOED ONDERWIJS IS ALLES!

Goed onderwijs is alles waar je mee in aanraking 
komt tijdens je schooltijd, dus ook: muziek, 
kunst, cultuur, sport, SaenreJam, schoolfees-
ten, bedrijfsbezoeken, buitenlandse reizen, 
uitwisselingen, herfstconcert, SaenreMusical 
enzovoorts. 

De creatieve economie bestaat uit drie sectoren: 
Kunst en cultureel erfgoed (beeldende kunst, 
podia, musea). Media en entertainment (radio, 
tv, film, video, games) en Creatieve zakelijke 
dienstverlening (grafisch en industrieel ontwerp, 
architectuur, reclame). Als jij later wilt werken in 
een van deze sectoren, is het belangrijk dat jij 
vaardigheden ontwikkelt om als ondernemer aan 
de slag te gaan.

LIFESTYLE SCIENCES

CREATIEVE ECONOMIE

CHANGEMAKERS

In het cluster changemakers denk je over grote 
problemen die iedereen aangaan. Denk daarbij 
aan de energietransitie, het wereldvoedsel-
vraagstuk of de circulaire economie. We leiden je 
op om een mondige wereldburger te worden die 
het verschil maakt!  

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

1e UUR
CHECK-IN CHECK-IN CHECK-IN CHECK-IN CHECK-IN

WISKUNDE NEDERLANDS GESCHIEDENIS AARDRIJKSKUNDE MEDITEREN

2e UUR AARDRIJKSKUNDE WISKUNDE FRANS NEDERLANDS ENGELS

3e UUR

FRANS CHANGEMAKERS

Leerlingen krijgen 
debatlessen.

LICHAMELIJKE 
OPVOEDING

PROGRAMMEREN 

Leerlingen leren 
programmeren.

WISKUNDE

4e UUR

PODIUM/MUZIEK

Leerlingen 
leren zichzelf 
presenteren op een 
podium en leren 
muziek maken.

MENTORUUR LICHAMELIJKE 
OPVOEDING

BEELDENDE KUNST

Leerlingen maken 
met elkaar 
decorstukken voor 
het toneelstuk.

GESCHIEDENIS 

5e UUR
NEDERLANDS ENGELS BIOLOGIE BEELDENDE KUNST LICHAMELIJKE 

OPVOEDING

6e UUR

BIOLOGIE NEDERLANDS LIFESTYLE 
SCIENCES

Leerlingen gaan op  
bedrijfsbezoek 
bij bedrijf uit de 
voedingsmiddelen- 
technologie. 

WISKUNDE LICHAMELIJKE 
OPVOEDING

CHECK-OUT

7e UUR

KEUZELES

Extra 
ondersteuning voor 
een vak waar je 
moeite mee hebt.

ENGELS

8e UUR
  

Aan dit rooster kunnen geen rechten 
worden ontleend.

1e KWARTIER VAN DE EERSTE LES VINDT 
EEN CHECK-IN PLAATS TIJDENS DE LES.

HET LAATSTE KWARTIER VAN DE WEEK IS 
ER EEN CHECK-OUT: IEDEREEN LAAT DAT 
ACHTER OP SCHOOL WAT NODIG IS OM GOED 
HET WEEKEND IN TE GAAN. 

DIE KEER PER JAAR VINDEN 
PROJECTEN PLAATS WAAR JE 
JE FOCUST OP ÉÉN VAN DE DRIE 
CLUSTERS: LIFESTYLE SCIENCES, 
CREATIEVE ECONOMIE OF 
CHANGEMAKERS.

DEEP DEMOCRACY
CHANGEMAKERS
LIFESTYLE SCIENCES
CREATIEVE ECONOMIE


