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77
Medewerkers Stagiairs

10
Zij-instromers

19
Leerlingen

636 173
Nieuwe leerlingen

189
Leerlingen van school

AANTALLEN

Eindexamencijfers 2019/2020

6,54
Basis

6,65
Kader

6,75
Theoretisch

Slagingspercentage 2019/2020

* Aantal leerlingen

0
Cum laude*

0
Cum laude*

2
Cum laude*

Landelijk

Landelijk

99,5%
Landelijk

99,2%

Basis

100%
Kader

100%
Theoretisch

100%

99,4%

* Aantal leerlingen

0
Cum laude*

0
Cum laude*

0
Cum laude*

Landelijk

99,2%
Landelijk

98,9%
Landelijk

96,2%

Slagingspercentage 2020/2021

Basis

100%
Kader

100%
Theoretisch

96%

Eindexamencijfers 2020/2021

6,56
Basis:

5,89
Kader:

6,27
Theoretisch:

EXAMENRESULTATEN

JAARVERSLAG 2020/2021 - HET SAENREDAM

6,5
Tevredenheid 

7,5
Schoolklimaat

9,6
Veiligheid

ZO WAARDEREN
LEERLINGEN ONS

Rende Luijtjes 3E:

“Op Het Saenredam 
krijg je de tijd om je 
te ontwikkelen.” 

Het Saenredam hee� in schooljaar 2020-2021 verder gewerkt aan 
het onderwijsconcept dat wordt gekenmerkt door een heterogene 
tweejarige onderbouw en onderwijs in clusters: creatieve economie, 
lifestyle sciences en changemakers. Nieuwe collega’s hebben nieuwe 
initiatieven en inzichten gebracht. Dit schooljaar hee� Het Saenredam 
afscheid genomen van de beroepsgerichte leerweg.  Alle leerlingen 
basis-kader zijn geslaagd. We hebben voor de vakantie nieuwe eerste 
graads docenten aangenomen die komend jaar de havo bovenbouw 

zullen ontwikkelen. Het digitale onderwijs hee� een boost gekregen 
door het afstandsonderwijs. Met hoofd, hart en handen hebben 
alle collega’s zich ingespannen om ook in dit coronajaar toch zo goed 
mogelijk onderwijs te verzorgen. We kijken uit naar het volgend 
schooljaar waarin we de havo bovenbouw zullen ontwikkelen met elkaar.

Jannie Bakker, 
directeur Het Saenredam 

Hoofd, hart, en handen 2020-2021

Afgelopen jaar is het concept ‘Het nieuwe denken is doen!’ 
verder uitgewerkt bij  de ontwikkeling van het clusteronderwijs 
op Het Saenredam. Schooljaar 2020-2021 hee� de eerste 
determinatie plaatsgevonden in de tweejarige heterogene 
onderbouw. In de tweejarige brugklas hebben leerlingen 
kennisgemaakt met een thematische en projectmatige aanpak 
en met persoonsvorming. Zij hebben voor de tweede klas 
voor één van de drie cluster gekozen. Binnen het cluster-
onderwijs is er ruimte voor denken, doen, willen, kunnen, 
voelen en kiezen. Alle brugklassen hebben kennis gemaakt 
met programmeren en ict-vaardigheden. Daarnaast is er een 
start gemaakt met het werken in een digitale leeromgeving.

Structuur biedt ruimte 2020-2021

Binnen het nieuwe onderwijs is er steeds meer ruimte voor 
maatwerk: de leerling een keuze laten maken voor vakken 
binnen een wereld waar zijn of haar interessegebied ligt. 
Bij de ontwikkeling van het onderwijs is er ruimte voor iedere 
docent om eigen invulling te geven aan een goede uitdagende 
les. Tegelijkertijd hebben secties de verantwoordelijkheid 
voor het behalen van de kerndoelen en eindtermen door alle 
leerlingen en een gelijke eindbeoordeling bij het afsluiten 
van onderwijseenheden. Het Saenredam zit midden in de 
ontwikkeling tussen goede afstemming over een gezamenlijk 
basis en ruimte voor individuele accenten.

Docent als lerende professional in 2020-2021

In vijf ontwikkeldagen hebben docenten in hun secties samen-
gewerkt aan onderwijsontwikkeling. Zij hebben, versneld 
door de noodzaak van de coronacrisis, gewerkt aan het bieden 
van online lessen en zich geschoold in formatief toetsen. 
Een ontwikkelgroep hee� zich bekwaamd in hybride lesgeven 
en hun resultaten in een webinar met het gehele docenten-
team gedeeld. Daarnaast zijn alle collega’s geschoold in 
Deep Democracy en in hoe zij Deep Democracy in de les 
kunnen toepassen.


