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BESTE LEERLINGEN, OUDERS 
EN VERZORGERS

Voor de eindexamenkandidaten, van nu nog mavo  

en beroepsgericht, en hun ouders start een druk jaar.  

Een jaar waarin je voortdurend testen en toetsen maakt en 

werkt aan de afronding van je schooltijd 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 zelf te leren.  

We vinden het namelijk belangrijk dat je leert het beste  

uit je zelf te halen, je talenten te ontdekken en te ont

wikkelen en een diploma te behalen op het hoogst  

mogelijke bij jou passende niveau.

Daarbij wens ik je namens alle medewerkers  

van Het Saenredam veel succes!

Mevrouw M. Hendriks, MBA

Directeur Het Saenredam

Het Saenredam start dit schooljaar als 
school voor mavo-havo. Het is dus een 
bijzonder jaar voor Het Saenredam waar  
wij heel veel zin in hebben.

 

Ook voor onze nieuwe leerlingen is de overstap van groep 

acht spannend. Je gaat naar een nieuwe school en je maakt 

kennis met nieuwe klasgenoten, nieuwe vakken, nieuwe 

leraren en medewerkers. 

Voor de leerlingen die al naar klas twee gaan op Het 

Saenredam 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 gaat aansluiten bij een 

vervolg opleiding 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 belangrijk 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 belangrijk, omdat er bijna geen beroepen 

meer bestaan waarbij je alleen zelfstandig kunt werken.
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Het Saenredam is een school waar onze 
leerlingen zich thuisvoelen, met plezier naartoe 
gaan en waar onze leerlingen hun diploma 
halen. Onze leerlingen zijn nieuwsgierig en 
willen graag het verschil maken.

RICHTINGEN 

In de eerste klas maken leerlingen kennis met drie de richtin

gen. We noemen deze richtingen op Het Saenredam clusters. 

In het tweede jaar kiezen onze leerlingen voor één van de 

clusters.

LIFESTYLE SCIENCES

De komende jaren is er een grote behoefte aan kennis en 

technologie op het gebied van een duurzame en gezonde 

levensstijl. Als lifestyle scientist leveren onze leerlingen een 

bijdrage aan een gezonde en schone wereld. 

CREATIEVE ECONOMIE

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). Onze leerlingen ontwikkelen vaardig

heden om later als ondernemer in een van deze sectoren aan 

de slag te gaan. 

1. ONDERWIJSAANBOD

CHANGEMAKERS

In het cluster changemakers denken onze leerlingen over 

grote problemen die iedereen aangaan. Denk daarbij aan de 

energietransitie, het wereldvoedselvraagstuk of de  

circulaire economie. We leiden leerlingen op om een  

mondige wereldburger te worden die het verschil maakt.

MAVO-HAVO

Leerlingen van Het Saenredam leren van, met en door elkaar. 

Daarom hebben wij een tweejarige brugklas.  

Dat houdt in dat leerlingen met een advies voor mavo, mavo/

havo en havo bij elkaar in de klas zitten. Zo hebben ze twee 

jaar de tijd om te groeien en te laten zien wat  

ze kunnen.

ONTWIKKEL JEZELF

Leerlingen ontwikkelen vaardigheden die ze later  

helpen in de maatschappij. Ze krijgen bijvoorbeeld  

les in mediteren en in debatteren. Ook kunnen leerlingen 

Peer Leader of Peer Tutor worden. Dan leren ze andere 

leerlingen te helpen in school.  

DEEP DEMOCRACY

Wie mag meepraten en wie niet? We starten de  

dag op Het Saenredam met een checkin: leerlingen 

delen met de klas wat ze kwijtwillen om goed mee te  

kunnen doen in de lessen. In de klas worden afspraken  

gemaakt volgens de methode van Deep Demecracy: zo  

krijgt ook de minderheid een stem in een meerderheids 

besluit. Alle collega’s zijn opgeleid om de methodiek van  

Deep Democracy toe te passen. 

DOEN IS HET NIEUWE DENKEN 

Bij ons op school leren leerlingen niet alleen uit een boek, 

maar ook door zelf te ontdekken. Zo ontmoeten theorie en 

praktijk elkaar in ons onderwijs. 

P2P

Het Saenredam 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 
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Daarnaast begeleiden we je bij het maken van de juiste 

keuze voor een vervolgopleiding. 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. 

THEORETISCHE LEERWEG

In de theoretische leerweg wordt er lesgegeven 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 beroepsgerichte 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. 

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 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 (vmbo

kader, mavo of havo), het vakkenpakket 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 vaardigheden die je bezit. Je bezoekt 

een aantal bedrijven en instellingen 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 

Het Saenredam biedt in de basis en kaderberoepsgerichte 

leerweg het programma Dienstverlening & Producten (D&P) 

aan. Binnen dit programma staat de ontwikkeling van 5 

vaardigheden centraal: communiceren, sociaal gedrag, 

zelfstandig werken, samenwerken en veilig werken. 
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VENSTERS VOOR VERANTWOORDING

De kwaliteit van ons onderwijs is leidend in al onze keuzes. 

Of het nu gaat om onderwijskundige 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 Volgsysteem, 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. 

Bekijk hier hoe de leerlingen van Het Saenredam 

presteren. Je kunt zowel de onderbouwresultaten als de 

bovenbouwresultaten zien.

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 

vervolgopleiding en/of beroep. Deze activiteiten variëren van 

een snuffelstage, een langere stageperiode, het uitvoeren 

van een beroepen interessetest tot bedrijfsbezoeken. 

De mentor besteedt in de mentorlessen aandacht aan de 

keuzemogelijkheden in het vervolgonderwijs. In het 3e en 

4e leerjaar van de basis en kaderberoepsgerichte leerweg 

worden de keuzemogelijkheden verdiept. De leerlingen van 

de theoretische leerweg krijgen met het Profielwerkstuk 

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 absenties. Ook krijg je via Magister 

toegang tot je digitale lesmateriaal. Je ouders kunnen zien 

wat je huiswerk is en welke cijfers je  

hebt gehaald. 

2. KWALITEITSZORG

“ JE OUDERS/
VERZORGERS 
HEBBEN 
INZAGE IN JE 
VORDERINGEN 
DOOR MIDDEL 
VAN HET 
PROGRAMMA 
MAGISTER”
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Op Het Saenredam 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 informatie 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. Daar

bij zit een verschilt tussen de leerjaren 1 t/m 3 en leerjaar 

4, waarbij leerjaar 4 minder onderwijstijd heeft vanwege de 

centrale examens die in mei/juni plaats vinden. De lessen 

horen natuurlijk bij onderwijstijd. Daarnaast vallen verschil

lende activiteiten onder dit begrip: projecten, werkweken, 

schoolkampen, excursies, stages, sportdagen enzovoort. 

Een schooljaar telt gemiddeld 40 lesweken, dit varieert met 

een week meer of minder door de vakantiespreiding. 

3. ROOSTERS EN LESTIJDEN

Als een docent niet aanwezig is, kunnen er lessen uitval

len. 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 overzichten en 

een jaarplanning, waarin de school onderzoeksperiodes, 

examens, excursies en andere activiteiten vermeld staan. 

We hebben dit schooljaar de activiteiten zoveel mogelijk 

geclusterd in doeweken, om zo in de reguliere weken 

zoveel mogelijk rust in de school te hebben. 

LESSENTABEL

LEERJAAR 1 33 LESUREN 

LEERJAAR 2 32 LESUREN

LEERJAAR 3 29 + STAGE (BASIS)

29 + STAGE (KADER)

32 (THEORETISCH)

LEERJAAR 4 32 LESUREN OP ALLE NIVEAUS
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LESVERZUIM EN TE LAAT KOMEN

Op Het Saenredam 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. 

TOEZICHT OP DE LEERPLICHT

Wij houden een absentenadministratie bij. Als je spijbelt  

of te laat komt, geeft de school dat door aan de leerplicht

ambtenaar. Ook als je te vaak afwezig bent wegens ziekte 

of dokters, tandarts of ziekenhuisbezoek melden wij 

dat. De leerplichtambtenaren 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. 

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 ingediend door je ouders een formulier in te  

laten vullen dat je bij de balie kunt krijgen. 

VAKANTIEREGELING

ZOMERVAKANTIE
6 JULI T/M 

14 AUGUSTUS 2020

HERFSTVAKANTIE 
21 T/M 25 OKTOBER 

2019

KERSTVAKANTIE 
23 DECEMBER 2019 

T/M 3 JANUARI 
2020

VOORJAARS -
VAKANTIE
17 T/M 21  

FEBRUARI 2020

PAASVAKANTIE
13 APRIL 2020

MEIVAKANTIE
22 APRIL T/M 5 MEI 

2020

HEMELVAART
21 EN 22 MEI 2020

PINKSTEREN
1 JUNI 2020
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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 email, informatie gescheiden ouders, rechten 

en plichten van leerlingen en is de volledige tekst van 

protocollen 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.

4. HUISREGELS EN
VERZEKERINGSZAKEN



“GOED CONTACT 
MET DE MENTOR IS 

BELANGRIJK”
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Als je extra ondersteuning nodig hebt, is 
extra informatie over de leerlingbegeleiding 
belangrijk. Je vindt de uitgebreide informatie 
op de website van Het Saenredam. 

Op Het Saenredam vinden we zorg voor onze leerlingen 

belangrijk. 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 wil praten. Als je men

tor denkt dat je meer hulp nodig hebt, neemt hij contact op 

met het ondersteuningsteam van de school. Het ondersteu

ningsteam bestaat uit een Coördinator Ondersteuning en 

Begeleiding, de pedagogische medewerker, de trajectgroep 

begeleider en de ambulant begeleider. Het ondersteunings

team heeft indien nodig contact met externe instanties. 

Hiervoor wordt toestemming gevraagd. 

Op Het Saenredam bieden we een faalangstreductietraining 

en een sociale vaardigheidstraining aan. 

De Remise is een ruimte in de school waar leerlingen 

 extra begeleiding wordt aangeboden. In deze ruimte ver

zorgt de Trajectgroep begeleiding op maat voor leerlingen 

die via het ondersteuningsteam in aanmerking komen voor 

specifieke begeleiding.

Voor meer informatie over de ondersteuning op  

Het Saenredam, kunt u het zorgplan lezen op  

de website. 

5. LEERLINGBEGELEIDING

DYSLEXIE

Dyslexie wordt gekenmerkt door een hardnekkig 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 on

dervinden 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 intelli

gentie, plannen en woordleer strategieën. 

Indien het vermoeden bestaat dat een leerling dyslec

tisch is, wordt in overleg met de mentor 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 dys

lexieonderzoek worden afgenomen. 
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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 van

dalisme, 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

Het Saenredam kan, eventueel in samenwerking met de 

politie, de kluisjes van de leerlingen openen. 

6. VEILIGHEID

Op school maken wij voor de veiligheid gebruik van camera  

en videobeelden. Omdat we het camerasysteem integer 

willen gebruiken en de privacy van leerlingen, medewerkers 

en bezoekers willen beschermen, hebben wij een protocol 

voor het gebruik van camera en videobeelden. 

Om je veilig te voelen is het belangrijk dat je een goede 

band hebt met je klasgenoten en je mentor. Daarom hebben 

de leerlingen in het eerste en tweede leerjaar ook veel 

contactmomenten met hun mentor. Veel van onze docenten 

zijn getraind in het kunnen aanbieden lessen om pesten pre

ventief aan te pakken.  

PESTEN 

Op Het Saenredam is Gido Blokzijl de antipest coördinator. 

Wekelijks zit hij het sociale veiligheidsoverleg voor. Hij ad

viseert de mentoren in het handelen alle pest gerelateerde 

problemen. In ons antipestprotocol (zie website) staat 

omschreven hoe we handelen. 

INTERNE CONTACTPERSONEN 

Bij klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie, agres

sie, 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 Hoffman zijn de vertrouwenspersonen van Het 

Saenredam. 

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 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 geaardheid? 

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.
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Het Saenredam beschikt over een medezeggenschapsraad 

(MR) waarin medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen 

vertegenwoordigd zijn. De MR praat en denkt mee met de 

school en adviseert of beslist waar het nodig is. Een belang

rijk aspect van de MR is, dat zij, net als de school zelf, de 

openheid over belangrijke zaken bevordert. Naast de MR van 

Het Saenredam zelf, is de MR ook vertegenwoordigd in de 

GMR, de gemeenschappelijke MR van OVO Zaanstad. 

LEERLINGENRAAD

Komend schooljaar worden er weer leerlingen 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/ver

zorgers 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, 

7. MEDEZEGGENSCHAP EN INSPRAAK

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 overheid 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 bijdragen. 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. 

Er wordt in het schooljaar 20192020 een vrijwillige ouderbij

drage 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 toet

sen t.b.v. het volgen van leerlingen, festiviteiten als sinter

klaas en kerst, reproductiekosten en projecten. De hoogte 

van de bijdrage en de bijbehorende activiteiten worden in 

overleg met de ouderraad en de MR bepaald.  

We hopen dat we jou en je ouders goed hebben geïnfor

meerd over het belang van de ouderbijdrage voor de school. 

Met deze bijdrage kunnen we het onderwijs aantrekkelijker, 

leuker en beter maken. 



IS HET ALWEER 
PAUZE?
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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 vanwege 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 enzo

voort. Een schooljaar telt gemiddeld 40 lesweken, dit varieert 

met een week meer of minder door de vakantiespreiding. 

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 ont

staan. 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. 

8. ONDERWIJSTIJD

OVO ZAANSTAD 

Het Saenredam is onderdeel van OVO Zaanstad.  

OVO Zaanstad staat voor buitengewoon goed onderwijs voor 

iedereen. 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 maatschappij. 

In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor openbaar 

voortgezet onderwijs in Zaanstad, van praktijkonderwijs tot 

en met gymnasium. De ruim 750 medewerkers zijn samen 

verantwoordelijk voor onderwijs aan bijna 6500 leerlingen. 

Elke leerling uit de regio bieden we een passende plek. 

De andere OVOscholen zijn: Betrand Russell College, 

Compaen vmbo, Praktijkschool De Brug, Trias vmbo, 

Zaanlands Lyceum en Zuiderzee College. 

Kijk voor meer informatie op:

www.ovo-zaanstad.nl.
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9. OVO ZAANSTAD

COLLEGE VAN BESTUUR

Het College van Bestuur van OVO Zaanstad bestaat uit de 

heer Gebrand de Lange (voorzitter) en mevrouw Betty van 

Nieuwenhuizen (lid). Het beleid van de organisatie formu

leert het College van Bestuur samen met de schooldirec

teuren. 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

Email:  info@ovozaanstad.nl

Internet:   www.ovozaanstad.nl 

RAAD VAN TOEZICHT
 

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van 

OVO Zaanstad. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het 

functioneren van het College van Bestuur en op het functi

oneren 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)

• Dhr. Thierry van der Weide (lid)

KLACHTENREGELING

Het kan voorkomen dat u als ouder (of uw kind) het niet eens 

bent met een beslissing of het handelen van het personeel 

van Het Saenredam. In dat geval raden wij u aan om dat eerst 

met de betrokken medewerker te bespreken. Als dit onvol

doende 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.

Nadat u eerst uw klacht heeft ingediend bij Het Saenredam 

en uw klacht daarna nog niet is opgelost, kunt u uw klacht 

schriftelijk sturen naar het College van bestuur:  

OVO Zaanstad

T.a.v. College van Bestuur

Postbus 451

1500 EL Zaandam 

Het College van Bestuur van OVO Zaanstad kan de klacht ter 

advies voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie 

van OVO Zaanstad. OVO Zaanstad is niet aangesloten bij een 

landelijke klachtencommissie. De volledige klachtenregeling 

kunt u downloaden op de website van OVO Zaanstad:  

www.ovozaanstad.nl. 

SAMENWERKINGSVERBAND ZAANSTREEK

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 Samenwerkingsverband 

Zaanstreek (SVZ). Deze scholen verschillen als het gaat om 

onderwijsaanbod en onderwijsvisie, maar werken nauw 

samen op het gebied van onderwijsondersteuning. 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 directeurbestuurder van het SVZ 

en daarmee verantwoordelijk voor de realisatie van de doel

stellingen van passend onderwijs in de regio Zaanstreek. 

De algemene ledenvergadering houdt intern toezicht op het 

beleid en de algemene gang van zaken binnen het samen

werkingsverband. 
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10. VERZEKERINGEN

SCHOOLAANSPRAKELIJKHEIDS-
VERZEKERING

Als uw zoon of dochter tijdens het verblijf op school of 

tijdens evenementen in schoolverband per ongeluk schade 

veroorzaakt aan bijvoorbeeld het schoolgebouw of meu

bilair, 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 nadrukkelijk vermeld staat in de 

stageovereenkomst. Er geldt een eigen risico van 500 euro 

per gebeurtenis. De school bepaalt of het eigen risico aan 

u als ouder wordt doorberekend.  

Als uw kind de schade opzettelijk veroorzaakt, dan zullen 

wij hem of haar, of anders u als ouder, aansprakelijk stellen 

voor de aangerichte schade. 

ONGEVALLENVERZEKERING

Het Saenredam heeft voor de leerlingen en mede werkers 

een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze biedt 

dekking van één uur voor schooltijd tot één uur na school

tijd. Bij letselschade geldt geen eigen risico. 

De verzekering dekt de schade tot maximaal de  

volgende bedragen: 

12.500 euro  bij overlijden

50.000 euro  als maximum bij blijvende invaliditeit

2.500 euro  voor geneeskundige behandeling

5.000 euro  voor tandheelkundige kosten

DOORLOPENDE REISVERZEKERING

Het Saenredam heeft een doorlopende reis verzekering 

afgesloten voor leerlingen en docenten.  

Ook gevaarlijke sporten zijn meeverzekerd. Voor deze  

verzekering geldt een eigen risico van 75 euro per aan

spraak 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 (0756401548).
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11. PRIVACY

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.ovozaanstad.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. Vanzelfsprekend kunt u de 

toestemming altijd weer intrekken.

 

TELEFOONLIJST 

In veel klassen is er een telefoonlijst of WhatsAppgroep met 

de namen van de leerlingen en hun telefoonnummers. Dit is 

niet nodig om goed onderwijs te kunnen geven en daarom 

moeten wij u nu 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 privacyofficer. Hij 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 privacyofficer is dhr. Erik 

Inja. U kunt hem bereiken via het telefoonnummer 075 409130. 

KLACHTEN 

Als u vindt dat wij de privacyregels niet goed  

hebben nageleefd, kunt u een klacht indienen  

bij de Functionaris Gegevensbescherming  

van OVO Zaanstad. U kunt deze bereiken  

via 0756401548 of fg@ovozaanstad.nl. 

OUDERS & ONDERWIJS

Als u als ouder behoefte heeft aan onafhankelijk advies  

over schoolgerelateerde zaken, of als u bijvoorbeeld tips  

wilt over hoe u op een goede manier een gesprek met  

de school aan kunt gaan over uw vragen en zorgen, kunt  

u terecht bij Ouders & onderwijs. Deze organisatie geeft  

gratis en onafhankelijk advies. U kunt hen telefonisch op 

0800 5010 bereiken of door een email te sturen naar:  

vraag@oudersonderwijs.nl 

CONTACT

Het Saenredam

Elvis Presleystraat 1

1544 LM Zaandijk

T 0756409130

administratie@saenredam.nl

www.saenredam.nl
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