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Pieter Saenredam is een beroemd schilder, 
die van 1597 tot 1665 leefde. Hij werd geboren 
in Assendelft en verhuisde tijdens zijn jeugd 
naar Haarlem. Eén van zijn voorvaderen 
woonde in Zaandam, vandaar zijn achter-
naam. Pieter Saenredam was in de tijd 
waarin hij leefde erg bekend. Hij 
schilderde stadhuizen, paleizen 
en kerken. Ook nu is zijn werk 
nog heel belangrijk, omdat we 
precies kunnen zien hoe al 
die gebouwen er vroeger 
uitzagen. Hij was 
gespecialiseerd in 
het schilderen 
van gebouwen 
in perspectief. 
Het Saenredam 
College is naar 
deze schilder 
genoemd. 
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SAENREDAMPIETER 
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Allereerst hartelijk welkom aan alle nieuwe 
eerste klas leerlingen. Het is spannend om 
naar een nieuwe school te gaan en kennis 
te maken met nieuwe klasgenoten, nieuwe 
vakken, nieuwe leraren en medewerkers. 

Voor de leerlingen die al naar klas twee 
gaan op het Saenredam College  gaan  
we door met verder leren ontdekken en 
kiezen. Aan het eind van klas twee maak  
je een keuze voor een vakkenpakket of een 
richting waarin je verder wilt leren in klas 
drie. Een richting die goed aansluit bij een 
vervolgopleiding op het MBO of die na het 
behalen van je TL diploma een vervolg op 
een havo mogelijk maakt. 

Start je in de derde klas, dan merk je dat 
het vergroten van de leefwereld belang-
rijk is. In de derde klas ga je daarom op 
buitenlandse reis. Kennismaken met een 
andere cultuur en andere gewoontes 
maakt het voor jou makkelijker om straks 
met veel verschillende mensen te kunnen 
samenwerken. En samenwerken is belang-
rijk, omdat er bijna geen beroepen meer 
bestaan waarbij je alleen maar zelfstandig 
kunt werken.

BESTE LEERLINGEN, 
OUDERS EN VERZORGERS

Voor de eindexamenkandidaten en hun 
ouders start een druk jaar. Een jaar waarin 
je voortdurend testen en toetsen maakt, 
praktijkopdrachten uitvoert, stage loopt 
en werkt aan de afronding van je school-
tijd op het Saenredam. Ook besteden 
we samen met jou en jouw ouders de 
nodige tijd aan het zoeken naar de goede 
vervolgopleiding die aansluit bij je interesses 
en mogelijkheden. 

En natuurlijk doen we er gezamenlijk alles 
aan om je te helpen bij het behalen van 
je diploma. Want leren op het Saenredam 
doen we voor een deel samen. We leren 
je op de eerste plaats om zo goed mogelijk 
te zelf te leren. We vinden het namelijk 
belangrijk dat je leert het beste uit je zelf 
te halen, je talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen en een diploma te behalen 
op het hoogst mogelijke bij jou passende 
niveau.

Daarbij wens ik je namens alle medewerkers 
van het Saenredam College veel succes!

Mevrouw M. Hendriks, MBA
Directeur Saenredam College

VAN HARTE WELKOM OP HET SAENREDAM COLLEGE
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1 ONZE VISIE  
We hechten op het Saenredam College veel 
waarde aan goed contact tussen jou en je 
mentor. Ook het contact tussen je mentor 
en je ouders vinden wij heel belangrijk. 
Daarom hebben wij ouders ook uitgenodigd 
mee te denken bij het ontwikkelen van onze 
visie. Natuurlijk organiseren wij daarnaast 
voorlichtingsavonden, kennismakingsavonden 
en andere wijzen van informatievoorziening 
richting ouders. Op de website staat 
wanneer de avonden plaatsvinden. 

Een diploma halen op het hoogst bij je 
passende niveau vinden we op het 
Saenredam College belangrijk. Maar om 
je zo goed mogelijk voor te bereiden op 
de maatschappij, is kennis en kunde alleen 
niet meer voldoende. In een steeds sneller 
veranderende wereld is het belangrijk dat
je zelfbewust deze wereld tegemoet kan 
treden. 

Al ons handelen komt voort uit onze kern-
waarden en is veilig, duidelijk en betrokken. 
Op het Saenredam College:

•	 Overheerst	het	besef:	’zonder	relatie,		
	 geen	prestatie’;
• Is er zorg voor onze leerlingen en  
	 medewerkers;
•	 Bieden	wij	een	veilig	leerklimaat;
• Halen wij het maximale uit wat onze  
	 leerlingen	kunnen;
• Doen wij recht aan de interesses van  
	 onze	leerlingen;
• Bereiden wij onze leerlingen voor op  
 een vervolg in leren en/of beroep.
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2 ONS ONDERWIJSAANBOD  

“Wij vinden goed 
contact met de 
mentor belangrijk.”

Alle leerlingen met een vmbo-advies 
kunnen zich op het Saenredam College 
aanmelden. Het Saenredam College biedt 
de basisberoepsgerichte, de kaderberoeps-
gerichte en de theoretische leerweg aan, 
ook met LWOO. Komende jaren maakt 
het Saenredam College en transitie door 
richting mavo/havo onderwijs met een 
uniek onderwijsconcept. 

LEERJAAR 1
Afhankelijk van het advies van de basis-
school word je in een kaderberoepsgerich-
te/theoretische of in een TL+ klas geplaatst.  

CLUSTERDAG 
Op het Saenredam College maken we 
komende jaren een transitie door van vmbo 
school naar een school voor mavo/havo 
met een andere manier van leren. Komend 
schooljaar profiteer jij hier al van. Op de 
vrijdag	krijg	je	veel	extra’s	aangeboden.	Het	
jaar start met intensief contact met je men-
tor. Daarna krijg je onderwijs aangeboden 
in drie clusters: lifestyle sciences, change-
makers en creatieve economie. Je leert in 
deze clusters komend jaar programmeren, 
doet onderzoek, leert wat jouw rol is in een 
verandering en leert een creatief project 
presenteren. Door te zeggen wat je van het 

onderwijs in de clusters vindt, geef jij mede 
vorm aan de toekomst van het Saenredam 
College!

KANJERTRAINING
Op school werken we in de onderbouw met 
de Kanjertraining. In deze training staan de 
volgende afspraken centraal: we vertrouwen 
elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt 
de baas, niemand lacht uit en niemand is 
of blijft zielig. Met deze methode, waarvoor 
de mentoren en veel docenten uit het team 
getraind zijn, werken we actief aan het voor-
komen van pesten en helpen we je gedrag 
te ontwikkelen dat je helpt in het omgaan 
met conflicten. 

P2P
Het Saenredam College werkt met de 
Peer2Peer systematiek. Door deze methode
worden leerlingen actief betrokken bij 
elkaars leerproces. Leerlingen staan vaak 
dichter bij elkaars belevingswereld dan 
docenten en mentoren dat doen. Ook 
horen en zien zij vaak sneller dingen dan 
de docenten. Leerlingen zijn daardoor een 
positief rolmodel voor elkaar. Concreet 
houdt het in dat er 2 Peer Leaders aan elke 
eerste klas zijn gekoppeld. Deze leerlingen 
zitten in de derde klas en zijn opgeleid om 



je te kunnen begeleiden. Je hebt de peers 
al ontmoet op de kennismakingsochtend 
en je zult elkaar vooral tot de kerstvakantie 
vaak zien.

LEERJAAR 2
In het tweede leerjaar krijgt LOB nog meer 
aandacht. Er staan namelijk belangrijke 
keuzes centraal: de leerweg, het vakken-
pakket en de sector die je in de bovenbouw 
wilt volgen. De leerweg wordt bepaald door 
het docententeam. Daarbij kijken wij naar 
de cijfers die je hebt gehaald en de vaardig-
heden die je bezit. Je bezoekt een aantal 
bedrijven en scholen om te kijken waar je 
interesse ligt, zodat je in het derde leerjaar 
de studie kunt volgen die het beste past bij 
jouw interesse en talent. 

LEERJAAR 3 EN 4 BEROEPSGERICHT 
In de bovenbouw beroepsgericht biedt het 
Saenredam College in de basis- en kader-
beroepsgerichte leerweg het programma 
Dienstverlening & Producten (D&P) aan. 
Binnen dit programma staat de ontwikkeling 
van 5 vaardigheden centraal: communice-
ren, sociaal gedrag, zelfstandig werken, 
samenwerken en veilig werken. 
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Daarnaast begeleiden we je bij het maken 
van de juiste keuze voor een vervolgoplei-
ding. We organiseren veel activiteiten in 
en buiten school waarmee we je bewust 
maken van waar je goed in bent. Denk 
aan de keuzevakken in school of het lopen 
van stages bij verschillende bedrijven. Je 
voortgang hierin leg je vast in een digitaal 
loopbaandossier. 

LEERJAAR 3 EN 4
THEORETISCHE LEERWEG
In de theoretische leerweg wordt er lesge-
geven in alle afzonderlijke vakken, volgens 
rooster. Deze leerjaren staan voor een groot 
deel in het teken van het doen van examen 
en het maken van een goede keuze voor 
een vervolgopleiding. Je kunt een beroeps-
gerichte opleiding in de richting van het 
mbo gaan volgen of een overstap naar het 
havo maken. Daarnaast kunnen leerlingen 
die goed presteren in leerjaar 4 de Turboroute 
richting Marketing & Communicatie volgen. 
Hiermee wordt deze MBO opleiding met 
een jaar verkort. 

“Je ouders/ verzorgers 
hebben inzage in je

vorderingen door middel 
van het programma 

Magister”
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Als een docent niet aanwezig is, kunnen 
er lessen uitvallen. We streven ernaar om 
zoveel mogelijk lessen op te laten vangen, 
zodat er zo weinig mogelijk vrije tussenuren 
ontstaan. De dagelijkse roosterwijzigingen
kun je lezen op Magister en op de speciale
roosterschermen in de school. Tevens 
staan op de website verschillende over-
zichten en een jaarplanning, waarin de 
schoolonderzoeksperiodes, examens, 
excursies en andere activiteiten vermeld 
staan. We hebben dit schooljaar de 
activiteiten zoveel mogelijk geclusterd in 
doe-weken, om zo in de reguliere weken 
zoveel mogelijk rust in de school te heb-
ben.  

LESVERZUIM EN TE LAAT KOMEN
Op het Saenredam College vinden we 
het belangrijk dat je alle lessen volgt en 
op tijd in de les aanwezig bent. Als dit, 
om welke reden dan ook, niet mogelijk 
is, beschikt de school over duidelijke 
afspraken. Op de website staan de 
regels en afspraken vermeld over: te 
laat komen, verzuim, schorsing en het 
aanvragen van extra verlof. 

3 ROOSTERS EN LESTIJDEN 
Op het Saenredam College heb je maximaal 
negen lesuren per dag les. Elk lesuur duurt 
50 minuten. Het eerste lesuur start om 8.30 
uur en de laatste les eindigt om 17.00 uur. 
Je hebt niet alle dagen een vol rooster. Wel 
dien je van het 1e tot en met het 9e lesuur 
voor school beschikbaar te zijn. 
Voor school staat een goed lesrooster voor 
de leerlingen centraal. Dat betekent dat we 
ernaar streven om voor alle leerlingen een 
aaneensluitend rooster te maken. In de 
bovenbouw lukt dit niet altijd, vanwege de 
keuzevakken van de leerlingen. Meer infor-
matie over het rooster, de lessentabel en de 
lestijden vind je op de website. 

LESUITVAL EN OPVANG
De overheid stelt de onderwijstijd vast voor 
het vmbo. Daarbij zit een verschilt tussen 
de leerjaren 1 t/m 3 en leerjaar 4, waarbij 
leerjaar 4 minder onderwijstijd heeft van-
wege de centrale examens die in mei/juni 
plaatsvinden. De lessen horen natuurlijk bij 
onderwijstijd. Daarnaast vallen verschillende 
activiteiten onder dit begrip: projecten, werk-
weken, schoolkampen, excursies, stages, 
sportdagen enzovoort. Een schooljaar telt 
gemiddeld 40 lesweken, dit varieert met een 
week meer of minder door de vakantiesprei-
ding. 
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TOEZICHT OP DE LEERPLICHT
Wij houden een absentenadministratie 
bij. Als je spijbelt of te laat komt, geeft de 
school dat door aan de leerplichtambtenaar. 
Ook als je te vaak afwezig bent wegens 
ziekte of dokters-, tandarts- of ziekenhuis-
bezoek melden wij dat. De leerplichtambte-
naren van de gemeente Zaanstad zien erop 
toe dat alle leerlingen naar school gaan. 
De leerplichtambtenaar neemt bij teveel 
absentie contact op met je ouders/verzorgers 
en nodigt jou en je ouders/verzorgers uit 
voor een gesprek. 

VAKANTIEREGELING

ZIEKMELDING
Indien je ziek bent, meldt je ouder/verzorger 
dit	’s	morgens	voor	aanvang	van	de	lessen	
bij de balie. Als je weer beter bent, lever je 
een briefje van één van je ouders/verzorgers 
in bij de balie met daarin de officiële ziek- en 
betermelding. 

EXTRA SCHOOLVERLOF
Slechts bij hoge uitzondering en als er 
sprake is van gewichtige omstandigheden, 
kan extra schoolverlof worden verleend. 
Hiervoor kan een verzoek worden inge-
diend door je ouders een formulier in te 
laten vullen dat je bij de balie kunt krijgen. 

HERFST
VAKANTIE

20 oktober 
t/m 28 oktober 

2018 

HEMELVAART
30 en 
31 mei 
2019 

PINKSTEREN
10 juni  
2019 

KERST
VAKANTIE

22 december 
2018 t/m 
6 januari 

2019

ZOMER
VAKANTIE

13 juli  
t/m  

25 augustus  
2019

VOORJAARS
VAKANTIE
16 februari  

t/m  
24 februari  

2019

MEI
VAKANTIE

20 april  
t/m

5 mei 2019  
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4 HUISREGELS EN 
VERZEKERINGS-
ZAKEN  
REGELS EN PROTOCOLLEN
Om alles in de school goed te laten verlopen zijn er voor de 
leerlingen, ouders en medewerkers van de school gedrags-
regels en protocollen opgesteld. Op de website van de 
school vindt u informatie over o.a. gevonden voorwerpen, 
kledingvoorschriften,	publicatie	van	foto’s,	gebruik	van	
internet en e-mail, informatie gescheiden ouders, rechten en 
plichten van leerlingen en is de volledige tekst van protocol-
len en reglementen te downloaden.

FINANCIËLE ZAKEN
Op de website van de school vindt u algemene informatie 
over financiële en organisatorische aspecten en verzeke-
ringszaken, die de school betreffen.

https://www.saenredam.nl/wie-zijn-wij/regels-en-protocollen/
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Indien het vermoeden bestaat 
dat een leerling dyslectisch is, 
wordt in overleg met de men-
tor een screening afgenomen. 
Afhankelijk van de uitslag van 
deze screening en het effect 
van steunlessen die gedurende 
drie maanden verplicht door de 
leerling bezocht worden, kan er 
een dyslexieonderzoek worden 
afgenomen. 

5 LEERLINGBEGELEIDING
Als je extra ondersteuning nodig hebt, is 
extra informatie over de leerlingbegeleiding 
belangrijk. Je vindt de informatie op de 
website van het Saenredam College. Ook 
als je nu geen extra begeleiding nodig hebt, 
is het toch goed deze informatie te bekijken.

Op het Saenredam College vinden we 
ondersteuning voor onze leerlingen belang-
rijk. Elke klas heeft een mentor. De mentor 
is de spil in de begeleiding en is het eerste 
aanspreekpunt als jij of een van je ouders/
verzorgers ergens over wilt praten. Als je 
mentor denkt dat je meer hulp nodig hebt, 
neemt hij contact op met het ondersteu-
nings- en begeleidingsteam (OBT) van de 
school. Het OBT bestaat uit coördinatoren, 
de pedagogische medewerker, de traject-
groep begeleider en de ambulant begeleider. 
Het OBT heeft indien nodig contact met 
externe instanties. Hiervoor wordt toestem-
ming gevraagd. 

Op het Saenredam College bieden we een 
faalangstreductietraining en een sociale 
vaardigheidstraining aan. 

De Remise is een ruimte in de school waar 
leerlingen extra begeleiding wordt aange-
boden. In deze ruimte verzorgt de Traject-

groep begeleiding op maat voor leerlingen 
die via het zorgteam in aanmerking komen 
voor specifieke begeleiding.

Voor meer informatie over de leerlingbege-
leiding op het Saenredam College, kunt u 
het zorgplan lezen op de website. 

DYSLEXIE
Dyslexie wordt gekenmerkt door een hard-
nekkig probleem met het aanleren en het 
accuraat of vlot toepassen van het lezen of 
spellen op woordniveau. Dyslexie verschilt 
van leerling tot leerling. Er zijn leerlingen 
die weinig hinder ondervinden van hun 
dyslexie. Andere leerlingen ondervinden 
juist veel hinder bij het uitvoeren van hun 
schoolse taken. Daarom wordt in overleg 
met de leerling gekeken aan welke zorg 
behoefte is. Deze zorg kan bijvoorbeeld 
extra tijd, een aangepaste normering of 
werken met een laptop inhouden.
Alle leerlingen die instromen in het eerste 
leerjaar met een dyslexieverklaring wordt 
een cursus aangeboden. Deze cursus 
bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin 
onder andere ingegaan wordt op motivatie,
meervoudige intelligentie, plannen en 
woordleer strategieën. 

http://www.saenredam.nl
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en je mentor. Daarom hebben de leerlingen 
in het eerste en tweede leerjaar ook veel 
contactmomenten met hun mentor. Afgelo-
pen schooljaar zijn veel van onze docenten 
getraind in het kunnen aanbieden van de 
Kanjertraining. Deze methode is erop gericht 
om pesten preventief aan te pakken. 

PESTEN
Op het Saenredam College werken we met 
de Kanjertraining. Deze methode is erop ge-
richt om pesten aan te pakken. Alle mentoren 
in het eerste leerjaar zijn getraind om deze 
methode te gebruiken om van de klas een 
groep te maken. Door het inzetten van deze 
methode ontstaat een schoolsfeer waarin 
leerlingen, onderwijsgevenden en ouders 
samen oplossingen zoeken als er wordt 
gepest. We herinneren leerlingen aan hun 
verlangen een goede klasgenoot te zijn. Het 
uitgangspunt is dat in gedrag een keuze kan 
worden gemaakt. 

De gepeste leerling zien wij niet als 
slachtoffer of zielig en de pester zien wij 
niet als slechterik of dader. We zoeken naar 
respectvolle oplossingen als problemen 
zich voordoen. Wij hebben een pestprotocol 
waarin alle afspraken over ons anti-pest-
beleid zijn vastgelegd. Dit pestprotocol is 
te vinden op onze website. Pestincidenten 

6 VEILIGHEID
Dat je je veilig voelt, zowel op school als 
daarbuiten, is een voorwaarde voor het 
leveren van goede schoolprestaties. Om de 
veiligheid te kunnen waarborgen, hebben de 
Zaanse scholen voor voortgezet onderwijs 
en mbo afspraken gemaakt met de politie, 
bureau Halt, de gemeente Zaanstad en het 
openbaar ministerie. Deze afspraken zijn 
vastgelegd	in	het	convenant	‘Veiligheid	in	en	
om	de	school	Zaanstad’.	In	het	convenant	
zijn afspraken gemaakt over gewenst gedrag 
in de school, discriminatie en strafbare feiten.
Als een leerling zich schuldig maakt aan 
bijvoorbeeld vandalisme, diefstal, geweld, 
discriminatie of het gebruik van verboden 
middelen, dan:

1  leggen wij het ongewenste gedrag vast
2  informeren wij de ouders
3  nemen wij disciplinaire maatregelen
4  maken wij afspraken over verdere  
 begeleiding
5  doen we aangifte bij de politie

In bijzondere gevallen kan het Saenredam 
College, eventueel in samenwerking met de 
politie, de kluisjes van de leerlingen openen. 

Om je veilig te voelen is het belangrijk dat 
je een goede band hebt met je klasgenoten 

Veiligheid 14
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worden eerst gemeld bij de mentor. 
De mentor kan, zo nodig, contact opnemen 
met de pest coördinator, dhr. G. Blokzijl.  

Interne contactpersonen
Bij klachten op het gebied van (seksuele) 
intimidatie, agressie, geweld of discriminatie 
kan de klager contact opnemen met de 
interne contactpersonen in de school. 
Zij bieden een luisterend oor en geven 
advies. Indien nodig of gewenst nemen 
de interne contactpersonen contact op 
met de externe vertrouwenspersoon. 
Meneer Luntz en mevrouw Verburgh zijn 
de vertrouwenspersonen van het Saenredam 
College. 

Gay Straight Alliance (GSA)
Om je veilig te voelen, is het belangrijk dat 
je jezelf kunt zijn. De GSA (gay straight 
alliance) op het Saenredam College bestaat 
uit een groep leerlingen en docenten die 
ervoor zorgt dat onze school veilig is voor 
iedereen. Of je nu homo, hetero, lesbo, bi, 
transgender of in dubio bent.

Elke donderdag komt de groep in de grote 
pauze bij elkaar. In de GSA heerst een 
veilige sfeer, waar iedereen open over zijn 
gevoelens kan praten. Worstel jij met je ge-
aardheid? Ben je verliefd? Schelden ze je uit 
voor homo, maar ben je het helemaal niet? 
Het kan allemaal besproken worden in de 
GSA. We organiseren ook themadagen zoals 
Paarse Vrijdag, waarmee we willen laten zien 
dat iedereen zichzelf kan zijn op onze school.



7 MEDEZEGGENSCHAP 
EN INSPRAAK

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Het Saenredam College beschikt over 
een medezeggenschapsraad (MR) waarin 
medewerkers, ouders/verzorgers en leerlin-
gen vertegenwoordigd zijn. De MR praat 
en denkt mee met de school en adviseert 
of beslist waar het nodig is. Een belangrijk 
aspect van de MR is, dat zij, net als de 
school zelf, de openheid over belangrijke 
zaken bevordert. Naast de MR van het 
Saenredam College zelf, is de MR ook 
vertegenwoordigd in de GMR, de gemeen-
schappelijke MR van OVO Zaanstad. 

LEERLINGENRAAD
Komend schooljaar worden er weer leer-
lingen geworven voor de leerlingenraad. 
De leerlingenraad buigt zich o.a. over het 
leerlingenstatuut. In het leerlingenstatuut 
zijn de rechten en plichten van leerlingen 
vastgelegd. Als het leerlingenstatuut niet 
juist wordt toegepast, heeft elke leerling het 
recht om bezwaar aan te tekenen bij 
de directeur. 

OUDERRAAD
Wij vinden het contact tussen de school, 
ouders/verzorgers en leerlingen belangrijk. 
In de ouderraad zijn de ouders/verzorgers 
van de leerlingen vertegenwoordigd. De 
Ouderraad is, net als de Leerlingenraad 
en de Medezeggenschapsraad, een 
inspraakorgaan binnen een school. In de 
Ouderraad krijgen ouders/verzorgers de 
kans te overleggen met elkaar, met de 
schoolleiding en met onze medewerkers. 
Voor de ouderraad worden nog ouders 
gezocht.Met een mail naar administratie@
saenredam.nl, kunt u zich aanmelden. 

DE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Ook al wordt het onderwijs door de over-
heid betaald, ouders ontvangen nog steeds 
rekeningen van school. Hierop staan echter 
alleen kosten vermeld die geen betrekking 
hebben op schoolboeken en lesmateriaal. 
De school vraagt om vrijwillig bij te dragen 
aan bijvoorbeeld excursies, schoolreisjes, 
extra activiteiten of materialen, die het 

schoolprogramma verbreden of 
interessanter maken. Zonder de vrijwillige 
bijdragen van de ouders kan de school deze 
activiteiten niet door laten gaan. 
De kosten van de ouderbijdragen kunnen 
verschillen per schooljaar en afdeling. In 
het overzicht zijn de bedragen per activiteit 
opgenomen. Je ouders ontvangen van de 
school een rekening voor de vrijwillige bij-
dragen. Als ouders niet willen betalen voor 
bijvoorbeeld een schoolreis of excursie, kan 
de school besluiten de leerling niet deel te 
laten nemen aan de activiteit. De leerlingen 
wordt in dat geval op school verwacht voor 
een vervangende activiteit. 
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Er wordt in het schooljaar 2018/2019 een 
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor: 
a algemene kosten € 45 
b activiteiten ondersteund door   
 de ouderraad 
c kluisjeshuur + borg sleutel
d excursies en buitenschoolse activiteiten  
 (eventueel meerdaags)  
e kunst- en cultuur beleving, sport & spel  
 en deelname cursussen 
f extra lesmateriaal 
g andere kosten zoals sportkleding  
 en gereedschappen.

Het bedrag voor de algemene kosten 
(genoemd bij punt a.) is net als vorig jaar 
vastgesteld op € 45. De school besteedt 
dat bedrag aan extra sportactiviteiten, het 
gebruik van toetsen t.b.v. het volgen van 
leerlingen, festiviteiten als sinterklaas en 
kerst, reproductiekosten en projecten. De 
hoogte van de bijdrage en de bijbehorende 
activiteiten worden in overleg met de ouder-
raad en de MR bepaald.  
We hopen dat we jou en je ouders goed 
hebben geïnformeerd over het belang van 
de ouderbijdrage voor de school. Met deze 
bijdrage kunnen we het onderwijs aantrek-
kelijker, leuker en beter maken. 



OVO ZAANSTAD
Het Saenredam College is onderdeel van 
OVO Zaanstad. OVO Zaanstad staat voor 
buitengewoon goed onderwijs voor ieder-
een. We verbinden theorie met praktijk, 
we bieden onderwijs op maat en we willen 
dat onze medewerkers zich voortdurend 
blijven ontwikkelen. Zo bereiden we onze 
leerlingen voor op hun plek in de maat-
schappij. 

In totaal heeft OVO Zaanstad zeven 
scholen voor openbaar voortgezet onder-
wijs in Zaanstad, van praktijkonderwijs 
tot en met gymnasium. De ruim 750 mede-
werkers zijn samen verantwoordelijk voor 
onderwijs aan bijna 6500 leerlingen. Elke 
leerling uit de regio bieden we een passen-
de plek. 
De andere OVO-scholen zijn: Betrand 
Russell College, Compaen vmbo, Praktijk-
school De Brug, Trias vmbo, Zaanlands 
Lyceum en Zuiderzee College. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.ovo-zaanstad.nl.

COLLEGE VAN BESTUUR
Het College van Bestuur van OVO Zaanstad 
bestaat uit de heer Gebrand de Lange 
(voorzitter) en mevrouw Betty van Nieuwen-

huizen (lid). Het beleid van de organisatie 
formuleert het College van Bestuur samen 
met de schooldirecteuren. Elke vier weken 
komen zij bij elkaar om in gesprek te gaan 
over de manier waarop de scholen invulling 
geven aan dit beleid. De directeuren zijn 
verantwoordelijk voor het onderwijs en de 
dagelijkse gang van zaken op de scholen. 

Het College van Bestuur is bereikbaar via 
het service- en expertisecentrum (OVO 
Service). 
Postadres: Postbus 451, 1500 EL Zaandam
Telefoon: 0756401548
E-mail: info@ovo-zaanstad.nl
Internet:  www.ovo-zaanstad.nl

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht is de interne toezicht-
houder van OVO Zaanstad. De Raad van 
Toezicht houdt toezicht op het functioneren 
van het College van Bestuur en op het func-
tioneren van de organisatie als geheel. 
De Raad van Toezicht van OVO Zaanstad 
bestaat uit: 
• Dhr. Ruud Vreeman (voorzitter)
• Mevr. Josette de Goede    
 (lid remuneratiecommissie)
• Dhr. Frank Tromp (lid auditcommissie)
• Mevr. Marianne Heeremans (lid)

KLACHTEN
Het kan voorkomen dat een leerling of de 
ouders/verzorgers het niet eens zijn met 
een beslissing of het handelen van het per-
soneel van het Saenredam College. In dat 
geval raden wij u aan om dat eerst met de 
betrokken medewerkers te bespreken. Als 
dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt 
u een klacht indienen bij de directie van de 
school. Als de schooldirectie de klacht niet 
naar tevredenheid geeft afgehandeld, kunt 
u een klacht indienen bij het College van 
Bestuur van OVO Zaanstad. De directie is 
verplicht u te informeren over de procedure 
die u in dat geval moet volgen.

U kunt uw klacht schriftelijk sturen naar het 
College van Bestuur: 

OVO Zaanstad
T.a.v. College van Bestuur
Postbus 451
1500 EL Zaandam 

SAMENWERKEN
In het kader van passend onderwijs zijn 
alle scholen voor voortgezet onderwijs in 
Zaanstad aangesloten bij het Coöperatief 
Samenwerkingsverband Passend Onder-
wijs VO Zaanstreek, oftewel het Samen-
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werkingsverband Zaanstreek (SVZ). Deze 
scholen verschillen als het gaat om onder-
wijsaanbod en onderwijsvisie, maar werken 
nauw samen op het gebied van onderwijs-
ondersteuning. Hiervoor zijn binnen het 
samenwerkingsverband op schoolniveau 
en bovenschools een aantal voorzieningen 
ingericht. Het SVZ is verantwoordelijk voor 
een dekkend netwerk van onderwijs en 
ondersteuning, zo dicht mogelijk in de 
buurt van waar de leerling woont. 

Mevrouw Esther de Boer is directeur-
bestuurder van het SVZ en daarmee 
verantwoordelijk voor de realisatie van 
de doelstellingen van passend onderwijs 
in de regio Zaanstreek. De algemene 
ledenvergadering houdt intern toezicht 
op het beleid en de algemene gang van 
zaken binnen het samenwerkingsverband. 

VERZEKERINGEN
Als uw zoon of dochter tijdens het verblijf 
op school of tijdens evenementen in school-
verband per ongeluk schade veroorzaakt aan 
bijvoorbeeld het schoolgebouw of meubi-
lair, dan is hij of zij daarvoor verzekerd. De 
verzekering heeft echter wel een aanvullend 
karakter.	Dat	betekent	dat	we	in	zo’n	geval	
eerst een beroep doen op andere lopende 
verzekeringen. Bij stages zijn de leerlingen 

alleen via school verzekerd als dit nadrukke-
lijk vermeld staat in de stageovereenkomst. 
Er is altijd sprake van 1000 euro eigen risico. 

Als uw kind de schade opzettelijk veroor-
zaakt, dan zullen wij hem of haar, of anders 
u als ouder, aansprakelijk stellen voor de 
aangerichte schade. 

ONGEVALLENVERZEKERING
Het Saenredam College heeft voor de 
leerlingen en medewerkers een schoolon-
gevallenverzekering afgesloten. Deze biedt 
dekking van één uur voor schooltijd tot één 
uur na schooltijd. Bij letselschade geldt geen 
eigen risico. De verzekering dekt de schade 
tot maximaal de volgende bedragen: 

10.000 euro bij overlijden
70.000 euro als maximum bij blijvende 
invaliditeit
5.000 euro voor geneeskundige behandeling
2500 euro voor tandheelkundige kosten

DOORLOPENDE REISVERZEKERING
Het Saenredam College heeft een door-
lopende reisverzekering afgesloten voor 
leerlingen en docenten. Ook gevaarlijke 
sporten zijn meeverzekerd. Voor deze ver-
zekering geldt een eigen risico van 

75 euro per aanspraak per 
persoon voor reisbagage. 
Bij letselschade geldt 
geen eigen risico. 

Voor vragen over de 
verzekeringen kunt u 
contact opnemen met 
de medewerkers van het 
service- en expertisecentrum 
van OVO Zaanstad 
(075-6401548).



“Een schooljaar 
telt gemiddeld 40 
lesweken, dit varieert 
met een week meer 
of minder door de 
vakantiespreiding.”

8 ONDERWIJSTIJD 
De overheid stelt de onderwijstijd vast voor 
het vmbo. Daarbij zit een verschil tussen 
de leerjaren 1 t/m 3 en leerjaar 4, waarbij 
leerjaar 4 minder onderwijstijd heeft van-
wege de centrale examens die in mei/juni 
plaatsvinden.

De lessen horen natuurlijk bij onderwijstijd. 
Daarnaast vallen verschillende activiteiten 
onder dit begrip: projecten, werkweken, 
schoolkampen, excursies, stages, sport-
dagen enzovoort. Een schooljaar telt 
gemiddeld 40 lesweken, dit varieert met 
een week meer of minder door de vakantie-
spreiding. 

Als een docent niet aanwezig is, kunnen 
er lessen uitvallen. We streven ernaar om 
zoveel mogelijk lessen op te laten vangen, 
zodat er zo weinig mogelijk vrije tussenuren 
ontstaan. De dagelijkse roosterwijzigingen 
worden gepubliceerd op Magister en op 
de speciale roosterschermen in de school. 
Tevens staan op de website verschillende 
overzichten en een jaarplanning, waarin 
de schoolonderzoeksperiodes, examens, 
excursies en andere activiteiten vermeld 
staan. 

Op het Saenredam College, staan de 
volgende lesuren op de lessentabel:

LEERJAAR 1  33 lesuren op alle niveaus

LEERJAAR 2 30 (basis)
  31 (kader) 
  31 (kader/theoretisch)

LEERJAAR 3 28 + stage (basis)
  28 + stage (kader)
  31 (theoretisch)

LEERJAAR 4 31 lesuren op alle niveaus
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KLACHTEN
Het kan voorkomen dat een leerling of de 
ouders/verzorgers het niet eens zijn met 
een beslissing of het handelen van het 
personeel van de school. Als na overleg 
met de betrokkenen geen overeenstemming
bereikt kan worden, kan een klacht ingediend 
worden bij de directie van de school. Indien 
de klacht door de directie van de school 
niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, 
kan de klager zijn klacht voorleggen aan 
het College van Bestuur OVO Zaanstad of 
aan de Klachtencommissie van de Stichting 
Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad. 

SAMENWERKEN
In Zaanstad wordt intensief samengewerkt 
om de kwaliteit van het onderwijs te verbe-
teren en te versterken. Deze samenwerking 
wordt op verschillende manieren vorm  
gegeven. Primair en voortgezet onderwijs 
werken nauw samen aan het vergemak-
kelijken van de overgang van het primair 
onderwijs naar het voortgezet onderwijs 
en er wordt samen hard gewerkt aan het 
tegengaan van voortijdig schoolverlaten 
door het vmbo en het mbo in Zaanstad.

Het beleid van Aanmelding en Inschrijving 
in Zaanstad is een goed voorbeeld van 
de samenwerking. aan tal van projecten 
samen met gemeente en het bedrijfsleven. 
Op de website van de scholen leest u  
meer over de verschillende vormen van 
succesvolle samenwerking zoals werk-
groep POVO (samenwerking tussen het 
primair en voortgezet onderwijs), de 
aanmelding en inschrijving voortgezet 
onderwijs en over de duurzame samen-
werking tussen vmbo en mbo.  

BETROKKEN INSTANTIES
Bij het onderwijs en de school zijn 
verschillende instanties betrokken. 
Op de website van het Saenredam 
College vind je een overzicht van 
de belangrijkste instanties (zoals 
inspectie, schoolarts, leerplicht-
ambtenaar, politie enz.) met de 
contact-gegevens. 



9 KWALITEITSZORG  
VENSTERS VOOR VERANTWOORDING
De kwaliteit van ons onderwijs is leidend in 
al onze keuzes. Of het nu gaat om onder-
wijskundige vernieuwingen, om personeel, 
om financiën, om huisvesting of om nieuwe 
technologieën. Daarbij verliezen we de 
kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie 
niet uit het oog. 

Wij monitoren nauwkeurig de opbrengsten 
van ons onderwijs. Daartoe hebben wij 
op school een datateam waarin docenten 
en schoolleiding de opbrengsten in kaart 
brengen en onderzoeken hoe we het nog 
beter kunnen doen. Door in de onderbouw 
toetsen af te nemen van het Cito Volg-
systeem, leggen wij de resultaten van elke 
leerling langs een objectieve meetlat. Ons 
doel is leerlingen zoveel mogelijk kansen 
te bieden, zodat zij het beste uit zichzelf 
kunnen halen. 

Via deze link kun je zien hoe de leerlingen 
van het Saenredam College presteren. Je 
kunt zowel de onderbouwresultaten als de 
bovenbouwresultaten zien. 
https://www.scholenopdekaart.nl/Middel-
bare-scholen/2423/Saenredam-College/
categorie/Resultaten

LOOPBAAN ORIËNTATIE EN 
BEGELEIDING (LOB)
In elk leerjaar zijn er activiteiten voor de 
leerlingen die te maken hebben met de 
voorbereiding op de keuze van een vervolg-
opleiding en/of beroep. Deze activiteiten 
variëren van een snuffelstage, een langere 
stageperiode, het uitvoeren van een beroe-
pen interessetest tot bedrijfsbezoeken. 

De mentor besteedt in de mentorlessen 
aandacht aan de keuzemogelijkheden in 
het vervolgonderwijs. In het 3e en 4e leer-
jaar van de basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg worden de keuzemogelijkheden 
verdiept. De leerlingen van de theoretische 
leerweg	krijgen	met	het	‘Sectorwerkstuk	
mbo’	een	programma	aangeboden	waarin	
de eigen interesses en mogelijkheden in 
kaart worden gebracht. 

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING 
(ELO)
Magister is een administratie- en 
communicatiesysteem voor scholen, 
dat voor verschillende gebruikersgroepen 
bedoeld is. Het is voor jou en je ouders 
mogelijk om in te loggen op Magister. 

Je kunt je rooster met huiswerk 
bekijken en ook je cijfers en absen-
ties. Ook krijg je via Magister toe-
gang tot je digitale lesmateriaal. Je 
ouders kunnen zien wat je huiswerk 
is en welke cijfers je hebt gehaald. 
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PRIVACY
De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) schrijft voor dat wij goed moeten zorgen 
voor de privacy en persoonlijke gegevens van u 
en uw kind. Op school hebben wij hier afspraken 
over gemaakt. 

HOE GAAN WIJ OM MET PRIVACY?
Uitgebreide informatie over hoe onze school 
(en de andere scholen van OVO Zaanstad) 
omgaat met privacy leest u op 
www.ovo-zaanstad.nl/privacy. 
U vindt hier ook een flyer met informatie over hoe 
wij omgaan met de privacy van onze leerlingen. 
U leest hier bijvoorbeeld wat uw rechten zijn, 
welke gegevens wij bewaren en hoe wij dit doen. 
Ook vindt u in de flyer een verwijzing naar ons 
vernieuwde privacyreglement. 

GEBRUIK BEELDMATERIAAL
De nieuwe wet schrijft voor dat wij elk jaar 
expliciet toestemming moeten vragen als wij 
foto’s	waar	uw	kind	op	staat	willen	gebruiken	
voor bijvoorbeeld onze website of schoolgids. 
Als uw kind ouder is dan 16 jaar, dan moet het 
zelf toestemming geven. 

10 PRIVACY
TELEFOONLIJST
In veel klassen is er een 
telefoonlijst of WhatsApp-
groep met de namen van de 
leerlingen en hun telefoon-
nummers. Dit is handig 
als leerlingen met elkaar 
willen overleggen, bijvoor-
beeld over het huiswerk of 
wanneer er onverhoopt een 
les uitvalt. Wij moeten u 
nu echter om toestemming 
vragen als wij de naam en 
het telefoonnummer van uw 
kind willen delen met zijn/
haar klasgenoten. 

PRIVACY-OFFICER
Onze school heeft een 
privacy-officer. Hij/zij is het 
aanspreekpunt voor alle 
vragen over privacy en zorgt 
ervoor dat wij alles doen wat 
nodig is om de privacy en 
de gegevens van uw kind te 
beschermen. Onze privacy-
officer is dhr. Erik Inja. 
U kunt hem bereiken via 
075 409130. 
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Elvis Presleystraat 1
1544 LM Zaandijk
T 075 6409130

administratie@saenredam.nl
www.saenredam.nl

COLOFON
Uitgave: 2018 
Vormgeving en realisatie: Team Klijnsma
Redactie: Tineke Keuning
Fotografie: Jolanda Fisser en andere

Foto’s	van	leerlingen	en	medewerkers	van	
de school, die gemaakt zijn tijdens school-
activiteiten, kunnen gebruikt worden voor 
schoolpublicaties.

Suggesties betreffende deze schoolgids en 
de bijbehorende informatie op de website 
zijn van harte welkom.

mailto:administratie%40saenredam.nl?subject=
http://portal.ovo-zaanstad.nl/sites/saenredamcollege-nieuw/Pages/Home.aspx
http://www.teamklijnsma.nl/
http://jojocc.nl/
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