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AGENDA



Nauw contact belangrijk!
Contact leerlingen/docenten: via Teams
Contact ouders/docenten: via email

0756409130

MENTOR



VEILIGHEID

Veiligheid is een van onze kernwaarden

• Mobiel in de telefoontas tijdens de les
• Trui/vest mee naar school (in kluis) i.v.m. ventilatie lokalen
• In de klas afspraken over gedrag op school
• Korte lijnen in school
• Anti-pest coördinator (no-blame methode)
• Wekelijks overleg over sociale veiligheid

• De klas bepaalt de doelen waaraan gewerkt wordt



MAVO-HAVO

Alle leerlingen krijgen les op havo-niveau

• We toetsen op 2 niveaus: mavo en havo (voor de zgn. ‘leervakken’)
• Leerlingen krijgen geen cijfers tot de herfstvakantie (rustige start)
• In de tweede klas ook mavo-havo bij elkaar 



CLUSTERONDERWIJS:
We bieden onderwijs aan in drie clusters: 
Leerlingen hebben elke week lessen in deze clusters en leerlingen hebben projecten waarin ze dieper op de 
clusters ingaan. Voor volgend jaar maken ze een keuze voor 1 van de drie clusters. 

• Lifestyle sciences
2 uur op de tabel (LIS). Leerlingen werken aan onderzoeksvaardigheden (vb. microscopie, waterkwaliteit 
onderzoeken) en leerlingen krijgen een uur programmeren.

• Creatieve economie
Leerlingen hebben 1 uur ondernemersvaardigheden, 2 uur Theaterspel en/of 2 uur kunst.

• Leerlingen hebben 1 uur op de tabel changemakers. Leerlingen krijgen ook een half jaar debatteren en 
een half jaar mediteren. In het cluster changemakers leren leerlingen hoe zij een verschil kunnen maken en 
maken zij daarom kennis met actuele thematiek rondom bv. de energietransitie en Corona.



MAGISTER

- Administratie en communicatiesysteem
- Ouders en leerlingen kunnen inloggen:

- Rooster
- Cijfers
- Huiswerk
- Absentie
- Digitaal lesmateriaal (via ELO)
- Planners: Studiewijzer

- U kunt zelf uw gegevens wijzigen in Magister
(nieuw telefoonnummer o.i.d.). 



ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING
• De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. 
• Er is een COB (ondersteuning en begeleiding) op school waar er voor 

leerlingen indien nodig extra ondersteuning wordt gezocht. Leerdoelen 
worden vastgelegd en bijgehouden in een OPP dat ondertekend wordt 
door ouders. 

• De Opstap: 20 leerlingen maken kosteloos gebruik van 20 weken 3 uur 
extra plannen en ondersteuning  en leren leren onder leiding van 
begeleiders van Lyceo. (daarover ontvangen betrokken ouders een brief)

• Lyceo = de huiswerkklas op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op 
Het Saenredam wordt verzorgd door Lyceo. Hier zijn kosten aan 
verbonden.

• Dyslexiecoaches in huis



PLANNEN EN ORGANISEREN

Plannen en organiseren is een belangrijke vaardigheid
- We werken volgens een vaste aanpak om te leren plannen. Er is ook 

een document dat u als ouders krijgt met een duidelijk stappenplan. 
De mentor besteedt er ook aandacht aan tijdens de mentorlessen.

- Hersens moeten ontwikkelen (gedrag moet aangeleerd worden).
- Agendagebruik: leren noteren van huiswerk.
- Fijn als u thuis daar aandacht aan besteedt.



OVERGANGSNORMERING

In grote lijnen:
Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie
Kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde
- Meer dan 42 punten en max 1x5 voor kernvakken: 2 M/H
- Tussen de 38 en 42 punten en max 2x5 of 1x4 voor kernvakken: bespreekzone 2  
M/H
- Minder dan 38 punten: 2 kaderberoepsgerichte leerweg (bieden wij niet aan). 

De overgangsnormering kunt u vinden op de website.



- Slapen op School (heeft inmiddels plaatsgevonden)
- Artis
- Zaantheater
- Activiteiten in het kader van de clusters 

ACTIVITEITEN



JAARAGENDA
De jaaragenda is ook te vinden op de website evenals de naar ouders verstuurde brieven. 

12 september 2022 Schoolfotograaf

16 september 2022 Personeelsdag (leerlingen zijn  vrij van school)

21+22+23 september 2022 Cito 0 

27 september 2022 Ontwikkeldag personeel (leerlingen zijn vrij van school) 

5 oktober 2022 Schoolfotograaf 2e ronde

24 oktober 2022 Ontwikkeldag personeel (leerlingen zijn vrij van school)

4 november 2022 Theatervoorstelling Leerjaar 1: As you like it in het Zaantheater

11 november 2022 Nio afname

?? november 2022 Mentorspreekavond ????

2 december 2022 Ontwikkeldag personeel (leerlingen zijn vrij van school)

5 december 2022 Sintviering op school met klas

22 december 2022 Kerstactiviteit

23 december 2022 Lesvrij



- Ouderraad (ouderraad@administratie.nl) komt langs in de lokalen

- MR (j.bos@saenredam.nl)

mailto:ouderraad@administratie.nl
mailto:j.bos@saenredam.nl
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