
Welkom op Het Saenredam

Vanwege de corona crisis geven we u digitaal voorlichting. 

Desgewenst kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.



Mevrouw M.P. Honingh
Afdelingsleider bovenbouw

m.honingh@saenredam.nl

075-6409130

Even voorstellen…..



Mevrouw T. Keuning
Afdelingsleider onderbouw

t.keuning@saenredam.nl

075-6409130

Even voorstellen…..



Ons 
team



Inhoud presentatie:

Schoolregels 
Communicatie 
Algemene afspraken 
Wederzijdse verwachtingen
Onderwijs leerjaar 2 
Clusters leerjaar 2 
Vakken leerjaar 3
Vakkenpakketkeuze/profielen 4 mavo



Inhoud presentatie (vervolg)
Loopbaan oriëntatie    LOB
Activiteiten leerjaar 3: 

Stage
Reizen
Anglia

Programmeren bij excelleren
Turbo Route M&C 3=2
Uitstroom na leerjaar 4 regeren is vooruitzien 

Lyceo



Schoolregels: 
We vinden rust belangrijk. 
We vinden respect voor elkaar 
belangrijk.

Controle op 
huiswerk.
Geen mobiel!



Communicatie, afspraken  en 
wederzijdse verwachtingen

Wij communiceren via e-mail. 
Wij vertrouwen erop dat u onze berichten leest. 
Zo bent en blijft u op de hoogte.  

U krijgt o.a. digitaal informatie over: 
Ouderavonden en gespreksmomenten (wij rekenen op u); 
Rapportage en contactmogelijkheden met mentor en vakdocent. 
Allerlei andere schoolse zaken.



Vervolg communicatie, afspraken en 
wederzijdse verwachtingen 

Bij ouderavonden en gespreksmomenten van de
Mentor en/of vakdocenten zien wij u graag bij ons op school. 

School en ouders hebben hetzelfde doel: uw zoon/dochter optimaal te 
begeleiden. 

Er is een trajectgroep voor extra begeleiding voor hen die dit nodig hebben. 



Onderwijs leerjaar 2
In het tweede leerjaar krijg je veel vakken aangeboden: 
Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, Frans, biologie, nask, 
aardrijkskunde, geschiedenis, economie, muziek, kunst en 
lichamelijke opvoeding (het vakkenpakket kan nog enigszins gewijzigd worden).

Ook heb je een mentor die je ondersteunt bij het maken van 
keuzes richting klas 3. Je krijgt onderwijs op havoniveau. Je krijgt 
toetsen op mavo en op havoniveau. Wij gaan ervanuit dat je 
doorstroomt richting mavo 3. 



Clusters leerjaar 2 

Naast onderwijs in de reguliere vakken, werken wij op 
Het Saenredam ook met onderwijs in drie clusters. 
Als je in leerjaar 2 op Het Saenredam start, dan maak 
je een 1e, 2e en 3e voorkeur voor de clusters. We 
proberen natuurlijk zoveel als mogelijk in te delen op 
de 1e voorkeur. 



Changemakers  
Binnen het cluster Changemakers confronteren we onze 
leerlingen met hedendaagse uitdagingen: denk aan de 
energietransitie, het wereldvoedselvraagstuk en de 
circulaire economie. 
We dagen onze leerlingen uit rondom deze actuele 
thematiek kennis te ontwikkelen. We leiden in het cluster 
Changemakers wereldburgers op die het verschil maken! 



Creatieve economie 
Creatief talent moet ondersteund worden in het 
ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden die 
nodig zijn in de 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 ontwerp, architectuur, reclame). 



Lifestyle sciences

De komende jaren is er een grote behoefte aan kennis 
en technologie op het gebied van een duurzame en 
gezonde levensstijl. Inzichten uit biologie, natuur- en 
scheikunde dragen bij aan vernieuwingen in onder 
meer de voedingsmiddelentechnologie in de 
Zaanstreek. De lifestyle scientist levert een bijdrage aan 
een gezonde en schone wereld. 



Vakken leerjaar 3 

Er is een gemeenschappelijk deel (voor elke 
leerling gelijk) en een individueel deel. Het 
individuele deel bestaat uit drie vakken, die 
gekozen zijn op grond van interesse, behoefte 
en met het oog op de toekomst. 



Nederlands LO
Engels Kunstvakken 1
Wiskunde Loopbaanleren LOB/Stage 
Economie Beeldend Werken
Biologie Mentoruur (1 uur per week) 

Vakkenpakket: gemeenschappelijk deel 



• Nask 1 alleen in combinatie met wiskunde!
• Nask 2
• Aardrijkskunde
• Geschiedenis
• Duits
• Frans 

• Voor aanvang  leerjaar 3 kiest u drie vakken. De keuze heeft invloed op het 

vakkenpakket van leerjaar 4. 

Vakkenpakket: drie keuzevakken



:

Keuze leerjaar 3
= keuze leerjaar 4 (indirect)* 

*Als je drie vakken kiest, sluit je andere vakken uit in leerjaar 4.

Zie ook keuzeformulier 
vakkenpakket (op de site) voor 
meer informatie over de profielen  



Techniek Zorg en Welzijn

Economie Landbouw 

met verplichte vakken!!!!  - zie ook het keuzeformulier op de site!

Vier profielen mavo



Vier profielen mavo

Alle vier:

Twee verplichte profielvakken 

en 

Twee keuzevakken 



Techniek

Wiskunde
Nask 1
(geen keuze in profielvak: 
vaste combinatie)

Vier profielen mavo



Economie

Verplicht profielvak: Economie

Keuze uit: 
: Frans of Duits 

Vier profielen mavo



Zorg en Welzijn

Verplicht profielvak: Biologie

Keuze uit: 
Wiskunde of Geschiedenis of 

Aardrijkskunde 

Vier profielen mavo



Landbouw

Verplicht profielvak: Wiskunde

Keuze uit: 

Nask 1 of Biologie 

Vier profielen mavo



Let op:
Nask 1 en/of Nask 2?

Voor havo profiel NG: nask 2 
verplicht

Vier profielen mavo



Profiel en profielvakken 
even op een rij 
Profiel Economie Profiel Zorg en welzijn
Economie Biologie
Wiskunde / Duits /Frans Wiskunde / Aardrijkskunde / 

Geschiedenis

(let op; nask 2 bij havo kiezen!!)

Profiel Techniek Profiel Landbouw 
Nask 1 (Natuurkunde Wiskunde
Wiskunde (ook verplicht) Nask 1/Biologie



Leerjaar 3: 8 examenvakken
Kunstvakken 1 (CKV week) 

Leerjaar 4: 6 of 7 examenvakken
(voor havo kies je 7 examenvakken) 

Maatschappijleer

Leerjaar 3 en 4 mavo 



 Methode keuzebegeleiding
 Stage in januari 2021  
 LOB-activiteiten: gastles, 

bedrijfsbezoek, verkenning 
vervolgonderwijs (de poort uit) 
Scholen- en Beroepenmarkt

LOOPBAANLEREN LOB 



Mentoruitje

Reizen  Er zijn drie bestemmingen in het buitenland en een in Nederland 

Het doel: een gezamenlijk avontuur, grenzen verleggen, samenwerken en 
samen genieten.
Reisduur: 3-4 dagen. € = eigen budget

CKV-week 

Activiteiten leerjaar



Wanneer leerlingen de lesstof ruimschoots beheersen (ook cijfermatig te zien), dan 
worden zij in staat gesteld om iets anders te doen waar zij mogelijk ook goed in 
zijn/kunnen worden:

Bij excelleren = programmeren! 
(of andere activiteit)

Activiteiten leerjaar 3 vervolg: 



Bij ons kunnen leerlingen een internationaal erkend diploma halen voor….

Informatie: 
Naast de reguliere lessen 
Engels op eigen niveau 
Afsluiting: 
examen en internationaal 
erkend certificaat 
Zie: http://anglia.nl

Activiteiten leerjaar 3 vervolg: 

http://anglia.nl/


Profiel Economie 
2-jarig mbo Marketing & Communicatie
Ned/Eco/Wis: >7
Lj 4: extra les op Regio College
Projectmatig werken     

Turbo Route MHBO 3 = 2 



Wat na 4 mavo????

MBO HAVO 

HBO HBO  



 7 examenvakken geeft toegang 
 Intakegesprek  juiste profielkeuze 
 Schoolkeuze van belang:

informatie bij decaan
25-30% van 4 mavo naar 4 havo

Naar 4 havo? Dan in leerjaar 4 
examen doen in 7 vakken!



Keuze nu is belangrijk 

Keuze nu heeft gevolgen later

Weet wat je (niet) wilt 

Praat er over met  ouders, vrienden,
mentor, decaan 



En als het even niet zo goed gaat: 

Lyceo verzorgt op uw verzoek op school huiswerkbegeleiding.

Nog iets ….. 



Voor alles en iedereen 
geldt: 

Waar rust is, 
is ruimte voor groei. 



Nog even……

Vragen? Wij zijn er voor u.

Mevrouw M.A. den Boer, decaan
m.denboer@saenredam.nl
(stuur een bericht met uw 
telefoonnummer. Dan bel ik u!)

mailto:m.denboer@saenredam.nl
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