KROMMENIE-ASSENDELFT
Praktijkschool De Brug
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Onze ambitie:

Kijk voor meer informatie
over Opleiden In De School op
www.ovo-zaanstad.nl.
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Hoe ervaar je de begeleiding?
Uitstekend! Tijdens mijn lessen is mijn begeleider altijd
in de buurt om vragen te beantwoorden, zelfs al is het
tijdens de les. Ik krijg goede en opbouwende feedback
en dat vind ik erg belangrijk.

In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor
openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad, van
praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Onze ruim
750 medewerkers zijn samen verantwoordelijk
voor het onderwijs aan ruim 6600 leerlingen. Elke
leerling uit de regio bieden we een passende plek.
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Hoe ervaar je de begeleiding?
Als ik lesgeef zit er altijd een werkplekbegeleider
achterin de klas, die gerichte feedback geeft. Dat is
fijn! Ik voel me serieus genomen, waardoor ik me ook
kwetsbaar op durf te stellen. Zo kan ik mezelf blijven
ontwikkelen.

Waarom heb je gekozen voor Compaen VMBO?
Ik ben eigenlijk toevallig bij Compaen VMBO terechtgekomen. Ik was naarstig op zoek naar een stageplaats
en precies toen kwam er een mail dat Compaen VMBO
nog een student Engels zocht. Van het één kwam het
ander.

Krommenie
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Waarom heb je gekozen voor het
Saenredam College?
Ik ben een oud-leerling van het Saenredam College. Het
leek me daarom prettig om mijn eerste stage op deze
school te doen. Inmiddels loop ik hier al drie jaar stage
en heb ik zelfs een aanstelling voor een aantal uur.
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Waarom heb je gekozen voor het
Bertrand Russell College?
Als oud-leerling van deze school leek het me fijn om
stage te lopen in een vertrouwde omgeving. Ik heb hier
zelf een prettige schooltijd gehad en merk dat die leuke
sfeer van toen er nog steeds hangt.

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.
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Vierdejaarsstudent Leraar Engels aan de
Hogeschool Inholland
Loopt stage op Compaen VMBO
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Morris Koopman

Derdejaarsstudent Leraar Nederlands aan de
Hogeschool van Amsterdam
Loopt stage op het Saenredam College
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Madeleine Huisman

Derdejaarsstudent Leraar Biologie aan de
Hogeschool van Amsterdam
Loopt stage op het Bertrand Russell College
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Koog a/d Zaan

Onze ambitie:

Aanmelden
Wij staan open voor enthousiaste, creatieve stagiaires die mee willen denken over en samen willen werken aan vernieuwende onderwijsvormen en die met passie voor leren onze leerlingen
verder willen brengen. Kijk voor de aanmeldprocedure op www.ovo-zaanstad.nl.
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de docent als lerende
professional

Zaandam
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OVO Academie:

leren en floreren
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N203

OVO Zaanstad
Stationsstraat 77 (2e verdieping)
1506 DE Zaandam
Telefoon: 075 640 15 48
E-mail: info@ovo-zaanstad.nl
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De volledige koerstekst vind je op
www.ovo-zaanstad.nl.
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leren, inspireren,
innoveren
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De 8ste school:
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Onze ambitie:

DE WEER

Als stagiair(e) op één van onze scholen sta je er niet alleen voor. Je krijgt goede begeleiding van een gediplomeerde werkplekbegeleider. Hij of zij heeft veel vakinhoudelijke en didactische
kennis en ervaring opgedaan en staat je bij met raad en daad. De werkplekbegeleider vervult de rol van mentor voor de student en is ook degene die de student beoordeelt.
In de OVO Academie organiseren we voor al onze studenten bijeenkomsten, workshops en trainingen. Dit aanbod is een aanvulling op wat je tijdens je studie leert. We zijn ook erg benieuwd
naar jouw visie op onderwijs. Daarom organiseren we bijeenkomsten in het kader van de 8ste school, waarin we met en van elkaar leren.
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Dat regel je samen met
Onze begeleiding
OVO
Zaanstad!

structuur biedt
ruimte
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Zou je andere studenten ook een stage op
Compaen VMBO aanraden?
Jazeker. Het is een school met heel veel studenten
en jonge docenten met wie je van gedachten kunt
wisselen. Ik voelde me daardoor snel op mijn gemak.
Ook de sfeer tussen leerlingen en docenten is erg
prettig.

Stage lopen in Zaanstad:
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Zou je andere studenten ook een stage op het
Saenredam College aanraden?
Zeker weten. Het is een relatief kleine school, waar
goed wordt samengewerkt en waar je veel kunt leren.
Nu ik zelfstandig voor de klas sta, heb ik
nauwelijks nog in de gaten dat ik stagiair ben.
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Zou je andere studenten ook een stage op het
Bertrand Russell College aanraden?
Absoluut. Op deze school tel ik mee als volwaardige
collega. Ik heb eigen klassen en ga ook mee op excursies. De docenten geven tijd en ruimte om mezelf te
verbeteren en helpen daar ook bij. Dat zou elke school
moeten bieden.

hier staan wij voor

A7

Een goede
stage op een
school in regio

Onze kernwaarden:

Hoe ervaar je de begeleiding?
Ik heb nauw contact met mijn werkplekbegeleider.
Aan hem kan ik alles vragen en ik krijg alle hulp die
ik nodig heb. Soms word ik gefilmd tijdens het lesgeven. Deze beelden bekijk ik met mijn begeleider en
dan kijken we samen wat de verbeterpunten zijn.
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Als student kun je bij OVO Zaanstad kiezen uit acht
verschillende scholen: van praktijkonderwijs tot en met
gymnasium. Zo laten we je kennismaken met buitengewoon goed onderwijs en kun je ontdekken wat het
beste bij jou past. We geven studenten de kans om al
hun stages bij OVO Zaanstad te lopen. En als het kan,
doen we ons best om je daarna een baan aan te bieden
op één van onze scholen.

Martine Rijk

Wij staan voor
buitengewoon goed
onderwijs
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Jaarlijks lopen zo’n honderd studenten stage bij
OVO Zaanstad. De meeste van hen volgen een lerarenopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA)
of Hogeschool Inholland. OVO Zaanstad werkt als
aspirant-opleidingsschool intensief samen met deze
twee hogescholen. Zo zorgen we er samen voor dat
studenten optimaal worden voorbereid op hun
toekomst voor de klas.

Deze enthousiaste stagiaires gingen je voor...

EG

Waarom stage
lopen bij een school
van OVO Zaanstad?

buitengewoon goed
onderwijs!
Hier vind je onze scholen

N516

Postadres:
Postbus 451
A8
1500 EL Zaandam

www.ovo-zaanstad.nl

bij OVO
Zaanstad
sta je er niet
alleen voor!

Bertrand Russell College

Compaen VMBO

havo en atheneum

vmbo

Het Bertrand Russell College is een school voor havo
en atheneum in Krommenie met ruim 1100 leerlingen.
Er werken ongeveer honderd medewerkers. Dag in dag
uit zetten wij ons in om onze leerlingen optimaal voor
te bereiden op hun toekomst. Het Bertrand Russell
College: een geweldige schooltijd!

Compaen VMBO is een school met bijna 860 leerlingen,
gelegen in de Zaandamse wijk Westenwatering. De visie
van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’.
Dat proberen we zowel met leerlingen en studenten als
met docenten voor elkaar te krijgen. We benutten elkaars
kwaliteiten en leren en werken in een inspirerende
omgeving.

Hoofd, hart en handen
In een uitdagende en veilige omgeving verbinden we
theorie en praktijk op alle niveaus en in alle onderwijssoorten. Door dit aanbod ontdekken leerlingen wat ze
nodig hebben en ontwikkelen zij zich breed: cognitief,
creatief, fysiek én sociaal.

Hoofd, hart en handen
Onze leerlingen krijgen een evenwichtige oriëntatie en
opleiding. Voor ons is vaardigheid en vorming dan ook gelijkwaardig aan kennis. We geven onze leerlingen graag de
gelegenheid zich breed te ontplooien, zodat ze succesvol
zijn in hun volgende opleiding.

Structuur biedt ruimte
We spelen in op verschillen zodat we iedere individuele
leerling de kans geven zijn dromen, ambities en talenten te realiseren. Dit maatwerk in leren vraagt om het
doorbreken van bestaande structuren en het realiseren
van nieuwe.

Structuur biedt ruimte
Goed onderwijs is ambitieus en daagt álle leerlingen uit
steeds een stapje extra te zetten. Structuur is van groot
belang, maar we zien ook dat onze leerlingen groeien als
ze meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen.

Docent als lerende professional
De docent is de professional die de leerling uitdaagt
met activerende lesvormen in een inspirerende
educatieve omgeving. Hij leert de leerling eigen keuzes
te maken, ondersteunt en gidst de leerling.

Docent als lerende professional
De kwaliteit van onze docenten bepaalt de kwaliteit van
ons onderwijs. Een bekwame docent heeft passie voor zijn
vak, een goede relatie met de leerlingen, sterke didactische vaardigheden en resultaatgericht en autonoom.

Onze extra’s
Cambridge Engels, keuzelessen in klas 1 t/m 3, jaarlijks
maatschappelijke themadagen, Bertrand Russell
Tribunaal, digitale klassen, aangesloten bij Havisten
Competent en Wetenschapsoriëntantie Nederland
(WON).

Meer info: www.bertrand.nl

Praktijkschool de Brug

Saenredam College & ISK

Saenstroom opdc

praktijkonderwijs

vmbo

vmbo

In een mooi gebouw in Assendelft is Praktijkschool de
Brug gevestigd. De school heeft bijna 160 leerlingen.
Alle medewerkers van Praktijkschool de Brug zetten
zich in om leerlingen die speciale zorg nodig hebben,
te begeleiden naar een passende baan of naar een vakgerichte opleiding in het mbo. Praktijkschool de Brug:
samen bouwen aan jouw toekomst!

Het Saenredam College is een vmbo-school in Zaandijk met ruim 800 leerlingen. Wij werken vanuit onze
kernwaarden veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid
aan een leeromgeving, waarin individuele talenten van
alle leerlingen tot bloei kunnen komen. Wij zijn samen
Saenredam: kansen bieden, inspireren en leren van en
met elkaar.

Saenstroom opdc is een orthopedagogisch didactisch
centrum in Wormerveer, waar bijna 180 leerlingen met
bepaalde ondersteuningsbehoeften de eerste twee jaar
van het vmbo doorlopen. Wij vinden het belangrijk dat
leerlingen zich bij ons veilig en thuis voelen, met plezier
naar school gaan én trots zijn op hun school en werk.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen leren door te doen. Met praktijklessen
ontwikkelen onze leerlingen praktische vaardigheden
voor de toekomst. We hebben aandacht voor sociale
en persoonlijke ontwikkeling door onder andere een
maatschappelijke groepsstage.

Hoofd, hart en handen
Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale vaardigheden,
naast hun kennis en kunde. Een kind dat weet wat het
kan, zicht heeft op wat een ander kan en weet en kan
samenwerken, is sterk genoeg om zijn weg te vinden.
Het is onze taak hieraan bij te dragen.

Structuur biedt ruimte
Wij bieden leerstof die aansluit bij het niveau van onze
leerlingen. Elke leerling heeft een eigen gepersonaliseerde leerroute en bepaalt ook zelf zijn tempo daarin.
Zo doen we recht aan de talenten en mogelijkheden van
elke leerling.

Structuur biedt ruimte
Op het Saenredam College krijgen onze leerlingen steeds
meer de regie over hun eigen leerproces. Er valt bij ons
veel te kiezen, zowel qua aanbod als niveau. Wij helpen
onze leerlingen om zelf invulling te geven aan hun leren
en leven.

Docent als lerende professional
Leerlingen moeten zich prettig voelen en zichzelf
kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen
voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Om
dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken onze
medewerkers steeds aan hun professionalisering.

Docent als lerende professional
De leraar heeft een coachende, activerende en inspirerende rol. De leraar gidst de leerling, zodat deze leert
om zelf kennis en vaardigheden te verwerven en zich te
ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger.

Onze extra’s
Trajectgroep voor extra ondersteuning, vakgerichte
certificaten, stages, kleinschaligheid.

Onze extra’s
Anglia English, extra vakken (Duits voor kaderberoepsgerichte leerweg; Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, nask1 en 2, tekenen en textiele werkvormen als
examenvakken voor de theoretische leerweg; patisserie,
meubelmaken, geüniformeerde dienstverlening en
podium als keuzevakken beroepsgericht; mindset, doorzettingsvermogen en mediawijsheid in de onderbouw).

Onze visie
Op school bereiden we onze leerlingen voor op de
maatschappij. Wij geloven dat zij daarin goed kunnen
functioneren, als ze beschikken over de goede kennis
en vaardigheden en de juiste houding. Daarom stimuleren we de eigenwaarde en zelfstandigheid van onze
leerlingen. We bieden niet alleen kennis, maar trainen
ook doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, concentratie en creativiteit.
Ons aanbod
Het vmbo bestaat bij Saenstroom opdc uit 1)
schakelklassen voor leerlingen met zeer grote leerachterstanden en/of een ernstig leerprobleem en 2) de
vmbo-onderbouw voor leerlingen met een grote leerachterstand of een leerprobleem in combinatie met een
sociaal-emotioneel probleem. Naast Saenstroom vmbo,
bieden wij ook een reboundvoorziening (Saenstroom
TOP), baanbegeleiding (Saenstroom BBZ) en ondersteunende diensten.
Saenstroom opdc is een voorziening binnen het
Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ).

Meer info: www.saenstroom.nl

Trias VMBO

Zaanlands Lyceum

Zuiderzee College

vmbo

havo, atheneum en gymnasium

vmbo

Trias VMBO is een school in Krommenie, met ruim
1590 leerlingen. Leren is groeien, jezelf ontwikkelen en
daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je
talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar
werken we samen aan. De school is weliswaar groot
van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en elke
docent heeft een eigen thuisplek in de school.

In het hart van Zaandam bevindt zich de oudste school
voor voortgezet onderwijs van de Zaanstreek: het
Zaanlands Lyceum. Met buitengewoon veel maatwerk
zetten wij ons in om de talenten van bijna 1260 leerlingen
te vinden en te ontwikkelen. Onze school heeft een open
en tolerante cultuur en biedt onderwijs van hoogstaande
kwaliteit.

Op het Zuiderzee College in Zaandam krijgen bijna
760 leerlingen les in een modern en licht gebouw. We
ontwikkelen talenten van onze leerlingen én onze
medewerkers; onze leerlingen, medewerkers en ouders
leren samen en we zijn verbonden met onze omgeving.
Zo halen we het beste uit onszelf en elkaar.

Hoofd, hart en handen
In onze school - samen met partners van buiten – willen
we het mooiste onderwijs maken voor onze leerlingen.
In onze H3O-klas (hoofd, hart en handen) krijgen leerlingen daarom geen les in vakken, maar in domeinen.

Hoofd, hart en handen
We profileren ons als kennisschool, maar hebben tegelijkertijd veel aandacht voor de persoonsvorming van onze
leerlingen. Wij leiden leerlingen op tot kritische, zelfstandige, zelfverzekerde en weerbare burgers die klaar
zijn voor de toekomst.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen ontwikkelen zich door denken, voelen én
doen. Onze leerlingen leren daarom niet alleen ín de
school, maar ook daarbuiten, met excursies, stages en
bedrijfsbezoeken. Zo bereiden we onze leerlingen voor
op de samenleving van vandaag en morgen.
Structuur biedt ruimte
We bieden onze leerlingen keuzes langs een duidelijke
structuur. Daarbij kiezen ze de verbreding, verdieping
of herhaling die bij hen past of volgen ze een vak op
een hoger niveau. We geloven namelijk dat leerlingen
gemotiveerd raken als ze zelf kunnen kiezen.

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die
past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. We
spelen in op de ontwikkelingen in onze directe omgeving, door ons onderwijs af te stemmen op de actuele
en verwachte beroepskansen voor leerlingen.

Structuur biedt ruimte
Wij richten onze onderwijsorganisatie flexibel in, zodat we
onze leerlingen zo veel mogelijk maatwerk kunnen bieden.
Leerlingen met bijzondere cognitieve capaciteiten volgen
bijvoorbeeld extra vakken of vakken in een hogere klas.

Docent als lerende professional
De docenten van het Trias VMBO zijn echte vakmensen
die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook
willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken
naar onze school als een kennisbron voor nu en later en
als oefenplaats voor de toekomst.

Docent als lerende professional
Wij bieden modern, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs, waarin leerlingen én medewerkers hun talenten
kunnen ontwikkelen. We stimuleren onze medewerkers
om zich persoonlijk te ontwikkelen, passend bij hun
aanleg, competenties en ambities.

Onze extra’s
Afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie met lesrestaurant,
keuzevakken (o.a. beeldhouwen, theater, droomhuis
ontwerpen, Spaans, fitness en dans), samenwerking met
culturele instelling FluXus, topsportvriendelijke school,
gezonde schoolkantine.

www.ovo-zaanstad.nl

Docent als lerende professional
We bieden onze medewerkers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
We delen onze kennis met elkaar en helpen elkaar
zo steeds een beetje verder. Studenten zien we als
volwaardige collega’s: wij leren van hen en zij leren van
ons.

Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College),
H3O-klas, Trias BusinessPoint, BouleVaart, turboroute
economie, maatschappelijke stages, beroepsoriënterende stages.

Onze extra’s
Excellente school, begaafdheidsprofielschool, bètapartnerschool, topsportvriendelijke school en zeer veel
extra-curriculaire
mogelijkheden
voor
leerlingen
en
OVO
Zaanstad is de
grootse
onderwijsgroep
collega’s.
in de regio Zaanstreek-Waterland

Onze extra’s
Doedagen, tekenen als examenvak, gymvoorziening
met klimmuur, gezonde schoolkantine, multiculturele
leerlingpopulatie.

Meer info: www.compaenvmbo.nl

Meer info: www.triasvmbo.nl

Meer info: www.zaanlands.nl

Meer info: www.zuiderzee-college.nl

Meer info: www.praktijkschooldebrug.nl

Meer info: www.saenredam.nl

Bertrand Russell College

Compaen VMBO

havo en atheneum

vmbo

Het Bertrand Russell College is een school voor havo
en atheneum in Krommenie met ruim 1100 leerlingen.
Er werken ongeveer honderd medewerkers. Dag in dag
uit zetten wij ons in om onze leerlingen optimaal voor
te bereiden op hun toekomst. Het Bertrand Russell
College: een geweldige schooltijd!

Compaen VMBO is een school met bijna 860 leerlingen,
gelegen in de Zaandamse wijk Westenwatering. De visie
van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’.
Dat proberen we zowel met leerlingen en studenten als
met docenten voor elkaar te krijgen. We benutten elkaars
kwaliteiten en leren en werken in een inspirerende
omgeving.

Hoofd, hart en handen
In een uitdagende en veilige omgeving verbinden we
theorie en praktijk op alle niveaus en in alle onderwijssoorten. Door dit aanbod ontdekken leerlingen wat ze
nodig hebben en ontwikkelen zij zich breed: cognitief,
creatief, fysiek én sociaal.

Hoofd, hart en handen
Onze leerlingen krijgen een evenwichtige oriëntatie en
opleiding. Voor ons is vaardigheid en vorming dan ook gelijkwaardig aan kennis. We geven onze leerlingen graag de
gelegenheid zich breed te ontplooien, zodat ze succesvol
zijn in hun volgende opleiding.

Structuur biedt ruimte
We spelen in op verschillen zodat we iedere individuele
leerling de kans geven zijn dromen, ambities en talenten te realiseren. Dit maatwerk in leren vraagt om het
doorbreken van bestaande structuren en het realiseren
van nieuwe.

Structuur biedt ruimte
Goed onderwijs is ambitieus en daagt álle leerlingen uit
steeds een stapje extra te zetten. Structuur is van groot
belang, maar we zien ook dat onze leerlingen groeien als
ze meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen.

Docent als lerende professional
De docent is de professional die de leerling uitdaagt
met activerende lesvormen in een inspirerende
educatieve omgeving. Hij leert de leerling eigen keuzes
te maken, ondersteunt en gidst de leerling.

Docent als lerende professional
De kwaliteit van onze docenten bepaalt de kwaliteit van
ons onderwijs. Een bekwame docent heeft passie voor zijn
vak, een goede relatie met de leerlingen, sterke didactische vaardigheden en resultaatgericht en autonoom.

Onze extra’s
Cambridge Engels, keuzelessen in klas 1 t/m 3, jaarlijks
maatschappelijke themadagen, Bertrand Russell
Tribunaal, digitale klassen, aangesloten bij Havisten
Competent en Wetenschapsoriëntantie Nederland
(WON).

Meer info: www.bertrand.nl

Praktijkschool de Brug

Saenredam College & ISK

Saenstroom opdc

praktijkonderwijs

vmbo

vmbo

In een mooi gebouw in Assendelft is Praktijkschool de
Brug gevestigd. De school heeft bijna 160 leerlingen.
Alle medewerkers van Praktijkschool de Brug zetten
zich in om leerlingen die speciale zorg nodig hebben,
te begeleiden naar een passende baan of naar een vakgerichte opleiding in het mbo. Praktijkschool de Brug:
samen bouwen aan jouw toekomst!

Het Saenredam College is een vmbo-school in Zaandijk met ruim 800 leerlingen. Wij werken vanuit onze
kernwaarden veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid
aan een leeromgeving, waarin individuele talenten van
alle leerlingen tot bloei kunnen komen. Wij zijn samen
Saenredam: kansen bieden, inspireren en leren van en
met elkaar.

Saenstroom opdc is een orthopedagogisch didactisch
centrum in Wormerveer, waar bijna 180 leerlingen met
bepaalde ondersteuningsbehoeften de eerste twee jaar
van het vmbo doorlopen. Wij vinden het belangrijk dat
leerlingen zich bij ons veilig en thuis voelen, met plezier
naar school gaan én trots zijn op hun school en werk.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen leren door te doen. Met praktijklessen
ontwikkelen onze leerlingen praktische vaardigheden
voor de toekomst. We hebben aandacht voor sociale
en persoonlijke ontwikkeling door onder andere een
maatschappelijke groepsstage.

Hoofd, hart en handen
Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale vaardigheden,
naast hun kennis en kunde. Een kind dat weet wat het
kan, zicht heeft op wat een ander kan en weet en kan
samenwerken, is sterk genoeg om zijn weg te vinden.
Het is onze taak hieraan bij te dragen.

Structuur biedt ruimte
Wij bieden leerstof die aansluit bij het niveau van onze
leerlingen. Elke leerling heeft een eigen gepersonaliseerde leerroute en bepaalt ook zelf zijn tempo daarin.
Zo doen we recht aan de talenten en mogelijkheden van
elke leerling.

Structuur biedt ruimte
Op het Saenredam College krijgen onze leerlingen steeds
meer de regie over hun eigen leerproces. Er valt bij ons
veel te kiezen, zowel qua aanbod als niveau. Wij helpen
onze leerlingen om zelf invulling te geven aan hun leren
en leven.

Docent als lerende professional
Leerlingen moeten zich prettig voelen en zichzelf
kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen
voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Om
dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken onze
medewerkers steeds aan hun professionalisering.

Docent als lerende professional
De leraar heeft een coachende, activerende en inspirerende rol. De leraar gidst de leerling, zodat deze leert
om zelf kennis en vaardigheden te verwerven en zich te
ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger.

Onze extra’s
Trajectgroep voor extra ondersteuning, vakgerichte
certificaten, stages, kleinschaligheid.

Onze extra’s
Anglia English, extra vakken (Duits voor kaderberoepsgerichte leerweg; Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, nask1 en 2, tekenen en textiele werkvormen als
examenvakken voor de theoretische leerweg; patisserie,
meubelmaken, geüniformeerde dienstverlening en
podium als keuzevakken beroepsgericht; mindset, doorzettingsvermogen en mediawijsheid in de onderbouw).

Onze visie
Op school bereiden we onze leerlingen voor op de
maatschappij. Wij geloven dat zij daarin goed kunnen
functioneren, als ze beschikken over de goede kennis
en vaardigheden en de juiste houding. Daarom stimuleren we de eigenwaarde en zelfstandigheid van onze
leerlingen. We bieden niet alleen kennis, maar trainen
ook doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, concentratie en creativiteit.
Ons aanbod
Het vmbo bestaat bij Saenstroom opdc uit 1)
schakelklassen voor leerlingen met zeer grote leerachterstanden en/of een ernstig leerprobleem en 2) de
vmbo-onderbouw voor leerlingen met een grote leerachterstand of een leerprobleem in combinatie met een
sociaal-emotioneel probleem. Naast Saenstroom vmbo,
bieden wij ook een reboundvoorziening (Saenstroom
TOP), baanbegeleiding (Saenstroom BBZ) en ondersteunende diensten.
Saenstroom opdc is een voorziening binnen het
Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ).

Meer info: www.saenstroom.nl

Trias VMBO

Zaanlands Lyceum

Zuiderzee College

vmbo

havo, atheneum en gymnasium

vmbo

Trias VMBO is een school in Krommenie, met ruim
1590 leerlingen. Leren is groeien, jezelf ontwikkelen en
daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je
talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar
werken we samen aan. De school is weliswaar groot
van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en elke
docent heeft een eigen thuisplek in de school.

In het hart van Zaandam bevindt zich de oudste school
voor voortgezet onderwijs van de Zaanstreek: het
Zaanlands Lyceum. Met buitengewoon veel maatwerk
zetten wij ons in om de talenten van bijna 1260 leerlingen
te vinden en te ontwikkelen. Onze school heeft een open
en tolerante cultuur en biedt onderwijs van hoogstaande
kwaliteit.

Op het Zuiderzee College in Zaandam krijgen bijna
760 leerlingen les in een modern en licht gebouw. We
ontwikkelen talenten van onze leerlingen én onze
medewerkers; onze leerlingen, medewerkers en ouders
leren samen en we zijn verbonden met onze omgeving.
Zo halen we het beste uit onszelf en elkaar.

Hoofd, hart en handen
In onze school - samen met partners van buiten – willen
we het mooiste onderwijs maken voor onze leerlingen.
In onze H3O-klas (hoofd, hart en handen) krijgen leerlingen daarom geen les in vakken, maar in domeinen.

Hoofd, hart en handen
We profileren ons als kennisschool, maar hebben tegelijkertijd veel aandacht voor de persoonsvorming van onze
leerlingen. Wij leiden leerlingen op tot kritische, zelfstandige, zelfverzekerde en weerbare burgers die klaar
zijn voor de toekomst.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen ontwikkelen zich door denken, voelen én
doen. Onze leerlingen leren daarom niet alleen ín de
school, maar ook daarbuiten, met excursies, stages en
bedrijfsbezoeken. Zo bereiden we onze leerlingen voor
op de samenleving van vandaag en morgen.
Structuur biedt ruimte
We bieden onze leerlingen keuzes langs een duidelijke
structuur. Daarbij kiezen ze de verbreding, verdieping
of herhaling die bij hen past of volgen ze een vak op
een hoger niveau. We geloven namelijk dat leerlingen
gemotiveerd raken als ze zelf kunnen kiezen.

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die
past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. We
spelen in op de ontwikkelingen in onze directe omgeving, door ons onderwijs af te stemmen op de actuele
en verwachte beroepskansen voor leerlingen.

Structuur biedt ruimte
Wij richten onze onderwijsorganisatie flexibel in, zodat we
onze leerlingen zo veel mogelijk maatwerk kunnen bieden.
Leerlingen met bijzondere cognitieve capaciteiten volgen
bijvoorbeeld extra vakken of vakken in een hogere klas.

Docent als lerende professional
De docenten van het Trias VMBO zijn echte vakmensen
die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook
willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken
naar onze school als een kennisbron voor nu en later en
als oefenplaats voor de toekomst.

Docent als lerende professional
Wij bieden modern, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs, waarin leerlingen én medewerkers hun talenten
kunnen ontwikkelen. We stimuleren onze medewerkers
om zich persoonlijk te ontwikkelen, passend bij hun
aanleg, competenties en ambities.

Onze extra’s
Afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie met lesrestaurant,
keuzevakken (o.a. beeldhouwen, theater, droomhuis
ontwerpen, Spaans, fitness en dans), samenwerking met
culturele instelling FluXus, topsportvriendelijke school,
gezonde schoolkantine.

www.ovo-zaanstad.nl

Docent als lerende professional
We bieden onze medewerkers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
We delen onze kennis met elkaar en helpen elkaar
zo steeds een beetje verder. Studenten zien we als
volwaardige collega’s: wij leren van hen en zij leren van
ons.

Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College),
H3O-klas, Trias BusinessPoint, BouleVaart, turboroute
economie, maatschappelijke stages, beroepsoriënterende stages.

Onze extra’s
Excellente school, begaafdheidsprofielschool, bètapartnerschool, topsportvriendelijke school en zeer veel
extra-curriculaire
mogelijkheden
voor
leerlingen
en
OVO
Zaanstad is de
grootse
onderwijsgroep
collega’s.
in de regio Zaanstreek-Waterland

Onze extra’s
Doedagen, tekenen als examenvak, gymvoorziening
met klimmuur, gezonde schoolkantine, multiculturele
leerlingpopulatie.

Meer info: www.compaenvmbo.nl

Meer info: www.triasvmbo.nl

Meer info: www.zaanlands.nl

Meer info: www.zuiderzee-college.nl

Meer info: www.praktijkschooldebrug.nl

Meer info: www.saenredam.nl

Bertrand Russell College

Compaen VMBO

havo en atheneum

vmbo

Het Bertrand Russell College is een school voor havo
en atheneum in Krommenie met ruim 1100 leerlingen.
Er werken ongeveer honderd medewerkers. Dag in dag
uit zetten wij ons in om onze leerlingen optimaal voor
te bereiden op hun toekomst. Het Bertrand Russell
College: een geweldige schooltijd!

Compaen VMBO is een school met bijna 860 leerlingen,
gelegen in de Zaandamse wijk Westenwatering. De visie
van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’.
Dat proberen we zowel met leerlingen en studenten als
met docenten voor elkaar te krijgen. We benutten elkaars
kwaliteiten en leren en werken in een inspirerende
omgeving.

Hoofd, hart en handen
In een uitdagende en veilige omgeving verbinden we
theorie en praktijk op alle niveaus en in alle onderwijssoorten. Door dit aanbod ontdekken leerlingen wat ze
nodig hebben en ontwikkelen zij zich breed: cognitief,
creatief, fysiek én sociaal.

Hoofd, hart en handen
Onze leerlingen krijgen een evenwichtige oriëntatie en
opleiding. Voor ons is vaardigheid en vorming dan ook gelijkwaardig aan kennis. We geven onze leerlingen graag de
gelegenheid zich breed te ontplooien, zodat ze succesvol
zijn in hun volgende opleiding.

Structuur biedt ruimte
We spelen in op verschillen zodat we iedere individuele
leerling de kans geven zijn dromen, ambities en talenten te realiseren. Dit maatwerk in leren vraagt om het
doorbreken van bestaande structuren en het realiseren
van nieuwe.

Structuur biedt ruimte
Goed onderwijs is ambitieus en daagt álle leerlingen uit
steeds een stapje extra te zetten. Structuur is van groot
belang, maar we zien ook dat onze leerlingen groeien als
ze meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen.

Docent als lerende professional
De docent is de professional die de leerling uitdaagt
met activerende lesvormen in een inspirerende
educatieve omgeving. Hij leert de leerling eigen keuzes
te maken, ondersteunt en gidst de leerling.

Docent als lerende professional
De kwaliteit van onze docenten bepaalt de kwaliteit van
ons onderwijs. Een bekwame docent heeft passie voor zijn
vak, een goede relatie met de leerlingen, sterke didactische vaardigheden en resultaatgericht en autonoom.

Onze extra’s
Cambridge Engels, keuzelessen in klas 1 t/m 3, jaarlijks
maatschappelijke themadagen, Bertrand Russell
Tribunaal, digitale klassen, aangesloten bij Havisten
Competent en Wetenschapsoriëntantie Nederland
(WON).

Meer info: www.bertrand.nl

Praktijkschool de Brug

Saenredam College & ISK

Saenstroom opdc

praktijkonderwijs

vmbo

vmbo

In een mooi gebouw in Assendelft is Praktijkschool de
Brug gevestigd. De school heeft bijna 160 leerlingen.
Alle medewerkers van Praktijkschool de Brug zetten
zich in om leerlingen die speciale zorg nodig hebben,
te begeleiden naar een passende baan of naar een vakgerichte opleiding in het mbo. Praktijkschool de Brug:
samen bouwen aan jouw toekomst!

Het Saenredam College is een vmbo-school in Zaandijk met ruim 800 leerlingen. Wij werken vanuit onze
kernwaarden veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid
aan een leeromgeving, waarin individuele talenten van
alle leerlingen tot bloei kunnen komen. Wij zijn samen
Saenredam: kansen bieden, inspireren en leren van en
met elkaar.

Saenstroom opdc is een orthopedagogisch didactisch
centrum in Wormerveer, waar bijna 180 leerlingen met
bepaalde ondersteuningsbehoeften de eerste twee jaar
van het vmbo doorlopen. Wij vinden het belangrijk dat
leerlingen zich bij ons veilig en thuis voelen, met plezier
naar school gaan én trots zijn op hun school en werk.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen leren door te doen. Met praktijklessen
ontwikkelen onze leerlingen praktische vaardigheden
voor de toekomst. We hebben aandacht voor sociale
en persoonlijke ontwikkeling door onder andere een
maatschappelijke groepsstage.

Hoofd, hart en handen
Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale vaardigheden,
naast hun kennis en kunde. Een kind dat weet wat het
kan, zicht heeft op wat een ander kan en weet en kan
samenwerken, is sterk genoeg om zijn weg te vinden.
Het is onze taak hieraan bij te dragen.

Structuur biedt ruimte
Wij bieden leerstof die aansluit bij het niveau van onze
leerlingen. Elke leerling heeft een eigen gepersonaliseerde leerroute en bepaalt ook zelf zijn tempo daarin.
Zo doen we recht aan de talenten en mogelijkheden van
elke leerling.

Structuur biedt ruimte
Op het Saenredam College krijgen onze leerlingen steeds
meer de regie over hun eigen leerproces. Er valt bij ons
veel te kiezen, zowel qua aanbod als niveau. Wij helpen
onze leerlingen om zelf invulling te geven aan hun leren
en leven.

Docent als lerende professional
Leerlingen moeten zich prettig voelen en zichzelf
kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen
voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Om
dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken onze
medewerkers steeds aan hun professionalisering.

Docent als lerende professional
De leraar heeft een coachende, activerende en inspirerende rol. De leraar gidst de leerling, zodat deze leert
om zelf kennis en vaardigheden te verwerven en zich te
ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger.

Onze extra’s
Trajectgroep voor extra ondersteuning, vakgerichte
certificaten, stages, kleinschaligheid.

Onze extra’s
Anglia English, extra vakken (Duits voor kaderberoepsgerichte leerweg; Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, nask1 en 2, tekenen en textiele werkvormen als
examenvakken voor de theoretische leerweg; patisserie,
meubelmaken, geüniformeerde dienstverlening en
podium als keuzevakken beroepsgericht; mindset, doorzettingsvermogen en mediawijsheid in de onderbouw).

Onze visie
Op school bereiden we onze leerlingen voor op de
maatschappij. Wij geloven dat zij daarin goed kunnen
functioneren, als ze beschikken over de goede kennis
en vaardigheden en de juiste houding. Daarom stimuleren we de eigenwaarde en zelfstandigheid van onze
leerlingen. We bieden niet alleen kennis, maar trainen
ook doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, concentratie en creativiteit.
Ons aanbod
Het vmbo bestaat bij Saenstroom opdc uit 1)
schakelklassen voor leerlingen met zeer grote leerachterstanden en/of een ernstig leerprobleem en 2) de
vmbo-onderbouw voor leerlingen met een grote leerachterstand of een leerprobleem in combinatie met een
sociaal-emotioneel probleem. Naast Saenstroom vmbo,
bieden wij ook een reboundvoorziening (Saenstroom
TOP), baanbegeleiding (Saenstroom BBZ) en ondersteunende diensten.
Saenstroom opdc is een voorziening binnen het
Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ).

Meer info: www.saenstroom.nl

Trias VMBO

Zaanlands Lyceum

Zuiderzee College

vmbo

havo, atheneum en gymnasium

vmbo

Trias VMBO is een school in Krommenie, met ruim
1590 leerlingen. Leren is groeien, jezelf ontwikkelen en
daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je
talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar
werken we samen aan. De school is weliswaar groot
van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en elke
docent heeft een eigen thuisplek in de school.

In het hart van Zaandam bevindt zich de oudste school
voor voortgezet onderwijs van de Zaanstreek: het
Zaanlands Lyceum. Met buitengewoon veel maatwerk
zetten wij ons in om de talenten van bijna 1260 leerlingen
te vinden en te ontwikkelen. Onze school heeft een open
en tolerante cultuur en biedt onderwijs van hoogstaande
kwaliteit.

Op het Zuiderzee College in Zaandam krijgen bijna
760 leerlingen les in een modern en licht gebouw. We
ontwikkelen talenten van onze leerlingen én onze
medewerkers; onze leerlingen, medewerkers en ouders
leren samen en we zijn verbonden met onze omgeving.
Zo halen we het beste uit onszelf en elkaar.

Hoofd, hart en handen
In onze school - samen met partners van buiten – willen
we het mooiste onderwijs maken voor onze leerlingen.
In onze H3O-klas (hoofd, hart en handen) krijgen leerlingen daarom geen les in vakken, maar in domeinen.

Hoofd, hart en handen
We profileren ons als kennisschool, maar hebben tegelijkertijd veel aandacht voor de persoonsvorming van onze
leerlingen. Wij leiden leerlingen op tot kritische, zelfstandige, zelfverzekerde en weerbare burgers die klaar
zijn voor de toekomst.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen ontwikkelen zich door denken, voelen én
doen. Onze leerlingen leren daarom niet alleen ín de
school, maar ook daarbuiten, met excursies, stages en
bedrijfsbezoeken. Zo bereiden we onze leerlingen voor
op de samenleving van vandaag en morgen.
Structuur biedt ruimte
We bieden onze leerlingen keuzes langs een duidelijke
structuur. Daarbij kiezen ze de verbreding, verdieping
of herhaling die bij hen past of volgen ze een vak op
een hoger niveau. We geloven namelijk dat leerlingen
gemotiveerd raken als ze zelf kunnen kiezen.

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die
past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. We
spelen in op de ontwikkelingen in onze directe omgeving, door ons onderwijs af te stemmen op de actuele
en verwachte beroepskansen voor leerlingen.

Structuur biedt ruimte
Wij richten onze onderwijsorganisatie flexibel in, zodat we
onze leerlingen zo veel mogelijk maatwerk kunnen bieden.
Leerlingen met bijzondere cognitieve capaciteiten volgen
bijvoorbeeld extra vakken of vakken in een hogere klas.

Docent als lerende professional
De docenten van het Trias VMBO zijn echte vakmensen
die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook
willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken
naar onze school als een kennisbron voor nu en later en
als oefenplaats voor de toekomst.

Docent als lerende professional
Wij bieden modern, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs, waarin leerlingen én medewerkers hun talenten
kunnen ontwikkelen. We stimuleren onze medewerkers
om zich persoonlijk te ontwikkelen, passend bij hun
aanleg, competenties en ambities.

Onze extra’s
Afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie met lesrestaurant,
keuzevakken (o.a. beeldhouwen, theater, droomhuis
ontwerpen, Spaans, fitness en dans), samenwerking met
culturele instelling FluXus, topsportvriendelijke school,
gezonde schoolkantine.

www.ovo-zaanstad.nl

Docent als lerende professional
We bieden onze medewerkers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
We delen onze kennis met elkaar en helpen elkaar
zo steeds een beetje verder. Studenten zien we als
volwaardige collega’s: wij leren van hen en zij leren van
ons.

Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College),
H3O-klas, Trias BusinessPoint, BouleVaart, turboroute
economie, maatschappelijke stages, beroepsoriënterende stages.

Onze extra’s
Excellente school, begaafdheidsprofielschool, bètapartnerschool, topsportvriendelijke school en zeer veel
extra-curriculaire
mogelijkheden
voor
leerlingen
en
OVO
Zaanstad is de
grootse
onderwijsgroep
collega’s.
in de regio Zaanstreek-Waterland

Onze extra’s
Doedagen, tekenen als examenvak, gymvoorziening
met klimmuur, gezonde schoolkantine, multiculturele
leerlingpopulatie.

Meer info: www.compaenvmbo.nl

Meer info: www.triasvmbo.nl

Meer info: www.zaanlands.nl

Meer info: www.zuiderzee-college.nl

Meer info: www.praktijkschooldebrug.nl

Meer info: www.saenredam.nl

Bertrand Russell College

Compaen VMBO

havo en atheneum

vmbo

Het Bertrand Russell College is een school voor havo
en atheneum in Krommenie met ruim 1100 leerlingen.
Er werken ongeveer honderd medewerkers. Dag in dag
uit zetten wij ons in om onze leerlingen optimaal voor
te bereiden op hun toekomst. Het Bertrand Russell
College: een geweldige schooltijd!

Compaen VMBO is een school met bijna 860 leerlingen,
gelegen in de Zaandamse wijk Westenwatering. De visie
van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’.
Dat proberen we zowel met leerlingen en studenten als
met docenten voor elkaar te krijgen. We benutten elkaars
kwaliteiten en leren en werken in een inspirerende
omgeving.

Hoofd, hart en handen
In een uitdagende en veilige omgeving verbinden we
theorie en praktijk op alle niveaus en in alle onderwijssoorten. Door dit aanbod ontdekken leerlingen wat ze
nodig hebben en ontwikkelen zij zich breed: cognitief,
creatief, fysiek én sociaal.

Hoofd, hart en handen
Onze leerlingen krijgen een evenwichtige oriëntatie en
opleiding. Voor ons is vaardigheid en vorming dan ook gelijkwaardig aan kennis. We geven onze leerlingen graag de
gelegenheid zich breed te ontplooien, zodat ze succesvol
zijn in hun volgende opleiding.

Structuur biedt ruimte
We spelen in op verschillen zodat we iedere individuele
leerling de kans geven zijn dromen, ambities en talenten te realiseren. Dit maatwerk in leren vraagt om het
doorbreken van bestaande structuren en het realiseren
van nieuwe.

Structuur biedt ruimte
Goed onderwijs is ambitieus en daagt álle leerlingen uit
steeds een stapje extra te zetten. Structuur is van groot
belang, maar we zien ook dat onze leerlingen groeien als
ze meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen.

Docent als lerende professional
De docent is de professional die de leerling uitdaagt
met activerende lesvormen in een inspirerende
educatieve omgeving. Hij leert de leerling eigen keuzes
te maken, ondersteunt en gidst de leerling.

Docent als lerende professional
De kwaliteit van onze docenten bepaalt de kwaliteit van
ons onderwijs. Een bekwame docent heeft passie voor zijn
vak, een goede relatie met de leerlingen, sterke didactische vaardigheden en resultaatgericht en autonoom.

Onze extra’s
Cambridge Engels, keuzelessen in klas 1 t/m 3, jaarlijks
maatschappelijke themadagen, Bertrand Russell
Tribunaal, digitale klassen, aangesloten bij Havisten
Competent en Wetenschapsoriëntantie Nederland
(WON).

Meer info: www.bertrand.nl

Praktijkschool de Brug

Saenredam College & ISK

Saenstroom opdc

praktijkonderwijs

vmbo

vmbo

In een mooi gebouw in Assendelft is Praktijkschool de
Brug gevestigd. De school heeft bijna 160 leerlingen.
Alle medewerkers van Praktijkschool de Brug zetten
zich in om leerlingen die speciale zorg nodig hebben,
te begeleiden naar een passende baan of naar een vakgerichte opleiding in het mbo. Praktijkschool de Brug:
samen bouwen aan jouw toekomst!

Het Saenredam College is een vmbo-school in Zaandijk met ruim 800 leerlingen. Wij werken vanuit onze
kernwaarden veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid
aan een leeromgeving, waarin individuele talenten van
alle leerlingen tot bloei kunnen komen. Wij zijn samen
Saenredam: kansen bieden, inspireren en leren van en
met elkaar.

Saenstroom opdc is een orthopedagogisch didactisch
centrum in Wormerveer, waar bijna 180 leerlingen met
bepaalde ondersteuningsbehoeften de eerste twee jaar
van het vmbo doorlopen. Wij vinden het belangrijk dat
leerlingen zich bij ons veilig en thuis voelen, met plezier
naar school gaan én trots zijn op hun school en werk.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen leren door te doen. Met praktijklessen
ontwikkelen onze leerlingen praktische vaardigheden
voor de toekomst. We hebben aandacht voor sociale
en persoonlijke ontwikkeling door onder andere een
maatschappelijke groepsstage.

Hoofd, hart en handen
Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale vaardigheden,
naast hun kennis en kunde. Een kind dat weet wat het
kan, zicht heeft op wat een ander kan en weet en kan
samenwerken, is sterk genoeg om zijn weg te vinden.
Het is onze taak hieraan bij te dragen.

Structuur biedt ruimte
Wij bieden leerstof die aansluit bij het niveau van onze
leerlingen. Elke leerling heeft een eigen gepersonaliseerde leerroute en bepaalt ook zelf zijn tempo daarin.
Zo doen we recht aan de talenten en mogelijkheden van
elke leerling.

Structuur biedt ruimte
Op het Saenredam College krijgen onze leerlingen steeds
meer de regie over hun eigen leerproces. Er valt bij ons
veel te kiezen, zowel qua aanbod als niveau. Wij helpen
onze leerlingen om zelf invulling te geven aan hun leren
en leven.

Docent als lerende professional
Leerlingen moeten zich prettig voelen en zichzelf
kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen
voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Om
dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken onze
medewerkers steeds aan hun professionalisering.

Docent als lerende professional
De leraar heeft een coachende, activerende en inspirerende rol. De leraar gidst de leerling, zodat deze leert
om zelf kennis en vaardigheden te verwerven en zich te
ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger.

Onze extra’s
Trajectgroep voor extra ondersteuning, vakgerichte
certificaten, stages, kleinschaligheid.

Onze extra’s
Anglia English, extra vakken (Duits voor kaderberoepsgerichte leerweg; Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, nask1 en 2, tekenen en textiele werkvormen als
examenvakken voor de theoretische leerweg; patisserie,
meubelmaken, geüniformeerde dienstverlening en
podium als keuzevakken beroepsgericht; mindset, doorzettingsvermogen en mediawijsheid in de onderbouw).

Onze visie
Op school bereiden we onze leerlingen voor op de
maatschappij. Wij geloven dat zij daarin goed kunnen
functioneren, als ze beschikken over de goede kennis
en vaardigheden en de juiste houding. Daarom stimuleren we de eigenwaarde en zelfstandigheid van onze
leerlingen. We bieden niet alleen kennis, maar trainen
ook doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, concentratie en creativiteit.
Ons aanbod
Het vmbo bestaat bij Saenstroom opdc uit 1)
schakelklassen voor leerlingen met zeer grote leerachterstanden en/of een ernstig leerprobleem en 2) de
vmbo-onderbouw voor leerlingen met een grote leerachterstand of een leerprobleem in combinatie met een
sociaal-emotioneel probleem. Naast Saenstroom vmbo,
bieden wij ook een reboundvoorziening (Saenstroom
TOP), baanbegeleiding (Saenstroom BBZ) en ondersteunende diensten.
Saenstroom opdc is een voorziening binnen het
Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ).

Meer info: www.saenstroom.nl

Trias VMBO

Zaanlands Lyceum

Zuiderzee College

vmbo

havo, atheneum en gymnasium

vmbo

Trias VMBO is een school in Krommenie, met ruim
1590 leerlingen. Leren is groeien, jezelf ontwikkelen en
daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je
talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar
werken we samen aan. De school is weliswaar groot
van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en elke
docent heeft een eigen thuisplek in de school.

In het hart van Zaandam bevindt zich de oudste school
voor voortgezet onderwijs van de Zaanstreek: het
Zaanlands Lyceum. Met buitengewoon veel maatwerk
zetten wij ons in om de talenten van bijna 1260 leerlingen
te vinden en te ontwikkelen. Onze school heeft een open
en tolerante cultuur en biedt onderwijs van hoogstaande
kwaliteit.

Op het Zuiderzee College in Zaandam krijgen bijna
760 leerlingen les in een modern en licht gebouw. We
ontwikkelen talenten van onze leerlingen én onze
medewerkers; onze leerlingen, medewerkers en ouders
leren samen en we zijn verbonden met onze omgeving.
Zo halen we het beste uit onszelf en elkaar.

Hoofd, hart en handen
In onze school - samen met partners van buiten – willen
we het mooiste onderwijs maken voor onze leerlingen.
In onze H3O-klas (hoofd, hart en handen) krijgen leerlingen daarom geen les in vakken, maar in domeinen.

Hoofd, hart en handen
We profileren ons als kennisschool, maar hebben tegelijkertijd veel aandacht voor de persoonsvorming van onze
leerlingen. Wij leiden leerlingen op tot kritische, zelfstandige, zelfverzekerde en weerbare burgers die klaar
zijn voor de toekomst.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen ontwikkelen zich door denken, voelen én
doen. Onze leerlingen leren daarom niet alleen ín de
school, maar ook daarbuiten, met excursies, stages en
bedrijfsbezoeken. Zo bereiden we onze leerlingen voor
op de samenleving van vandaag en morgen.
Structuur biedt ruimte
We bieden onze leerlingen keuzes langs een duidelijke
structuur. Daarbij kiezen ze de verbreding, verdieping
of herhaling die bij hen past of volgen ze een vak op
een hoger niveau. We geloven namelijk dat leerlingen
gemotiveerd raken als ze zelf kunnen kiezen.

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die
past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. We
spelen in op de ontwikkelingen in onze directe omgeving, door ons onderwijs af te stemmen op de actuele
en verwachte beroepskansen voor leerlingen.

Structuur biedt ruimte
Wij richten onze onderwijsorganisatie flexibel in, zodat we
onze leerlingen zo veel mogelijk maatwerk kunnen bieden.
Leerlingen met bijzondere cognitieve capaciteiten volgen
bijvoorbeeld extra vakken of vakken in een hogere klas.

Docent als lerende professional
De docenten van het Trias VMBO zijn echte vakmensen
die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook
willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken
naar onze school als een kennisbron voor nu en later en
als oefenplaats voor de toekomst.

Docent als lerende professional
Wij bieden modern, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs, waarin leerlingen én medewerkers hun talenten
kunnen ontwikkelen. We stimuleren onze medewerkers
om zich persoonlijk te ontwikkelen, passend bij hun
aanleg, competenties en ambities.

Onze extra’s
Afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie met lesrestaurant,
keuzevakken (o.a. beeldhouwen, theater, droomhuis
ontwerpen, Spaans, fitness en dans), samenwerking met
culturele instelling FluXus, topsportvriendelijke school,
gezonde schoolkantine.

www.ovo-zaanstad.nl

Docent als lerende professional
We bieden onze medewerkers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
We delen onze kennis met elkaar en helpen elkaar
zo steeds een beetje verder. Studenten zien we als
volwaardige collega’s: wij leren van hen en zij leren van
ons.

Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College),
H3O-klas, Trias BusinessPoint, BouleVaart, turboroute
economie, maatschappelijke stages, beroepsoriënterende stages.

Onze extra’s
Excellente school, begaafdheidsprofielschool, bètapartnerschool, topsportvriendelijke school en zeer veel
extra-curriculaire
mogelijkheden
voor
leerlingen
en
OVO
Zaanstad is de
grootse
onderwijsgroep
collega’s.
in de regio Zaanstreek-Waterland

Onze extra’s
Doedagen, tekenen als examenvak, gymvoorziening
met klimmuur, gezonde schoolkantine, multiculturele
leerlingpopulatie.

Meer info: www.compaenvmbo.nl

Meer info: www.triasvmbo.nl

Meer info: www.zaanlands.nl

Meer info: www.zuiderzee-college.nl

Meer info: www.praktijkschooldebrug.nl

Meer info: www.saenredam.nl

Bertrand Russell College

Compaen VMBO

havo en atheneum

vmbo

Het Bertrand Russell College is een school voor havo
en atheneum in Krommenie met ruim 1100 leerlingen.
Er werken ongeveer honderd medewerkers. Dag in dag
uit zetten wij ons in om onze leerlingen optimaal voor
te bereiden op hun toekomst. Het Bertrand Russell
College: een geweldige schooltijd!

Compaen VMBO is een school met bijna 860 leerlingen,
gelegen in de Zaandamse wijk Westenwatering. De visie
van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’.
Dat proberen we zowel met leerlingen en studenten als
met docenten voor elkaar te krijgen. We benutten elkaars
kwaliteiten en leren en werken in een inspirerende
omgeving.

Hoofd, hart en handen
In een uitdagende en veilige omgeving verbinden we
theorie en praktijk op alle niveaus en in alle onderwijssoorten. Door dit aanbod ontdekken leerlingen wat ze
nodig hebben en ontwikkelen zij zich breed: cognitief,
creatief, fysiek én sociaal.

Hoofd, hart en handen
Onze leerlingen krijgen een evenwichtige oriëntatie en
opleiding. Voor ons is vaardigheid en vorming dan ook gelijkwaardig aan kennis. We geven onze leerlingen graag de
gelegenheid zich breed te ontplooien, zodat ze succesvol
zijn in hun volgende opleiding.

Structuur biedt ruimte
We spelen in op verschillen zodat we iedere individuele
leerling de kans geven zijn dromen, ambities en talenten te realiseren. Dit maatwerk in leren vraagt om het
doorbreken van bestaande structuren en het realiseren
van nieuwe.

Structuur biedt ruimte
Goed onderwijs is ambitieus en daagt álle leerlingen uit
steeds een stapje extra te zetten. Structuur is van groot
belang, maar we zien ook dat onze leerlingen groeien als
ze meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen.

Docent als lerende professional
De docent is de professional die de leerling uitdaagt
met activerende lesvormen in een inspirerende
educatieve omgeving. Hij leert de leerling eigen keuzes
te maken, ondersteunt en gidst de leerling.

Docent als lerende professional
De kwaliteit van onze docenten bepaalt de kwaliteit van
ons onderwijs. Een bekwame docent heeft passie voor zijn
vak, een goede relatie met de leerlingen, sterke didactische vaardigheden en resultaatgericht en autonoom.

Onze extra’s
Cambridge Engels, keuzelessen in klas 1 t/m 3, jaarlijks
maatschappelijke themadagen, Bertrand Russell
Tribunaal, digitale klassen, aangesloten bij Havisten
Competent en Wetenschapsoriëntantie Nederland
(WON).

Meer info: www.bertrand.nl

Praktijkschool de Brug

Saenredam College & ISK

Saenstroom opdc

praktijkonderwijs

vmbo

vmbo

In een mooi gebouw in Assendelft is Praktijkschool de
Brug gevestigd. De school heeft bijna 160 leerlingen.
Alle medewerkers van Praktijkschool de Brug zetten
zich in om leerlingen die speciale zorg nodig hebben,
te begeleiden naar een passende baan of naar een vakgerichte opleiding in het mbo. Praktijkschool de Brug:
samen bouwen aan jouw toekomst!

Het Saenredam College is een vmbo-school in Zaandijk met ruim 800 leerlingen. Wij werken vanuit onze
kernwaarden veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid
aan een leeromgeving, waarin individuele talenten van
alle leerlingen tot bloei kunnen komen. Wij zijn samen
Saenredam: kansen bieden, inspireren en leren van en
met elkaar.

Saenstroom opdc is een orthopedagogisch didactisch
centrum in Wormerveer, waar bijna 180 leerlingen met
bepaalde ondersteuningsbehoeften de eerste twee jaar
van het vmbo doorlopen. Wij vinden het belangrijk dat
leerlingen zich bij ons veilig en thuis voelen, met plezier
naar school gaan én trots zijn op hun school en werk.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen leren door te doen. Met praktijklessen
ontwikkelen onze leerlingen praktische vaardigheden
voor de toekomst. We hebben aandacht voor sociale
en persoonlijke ontwikkeling door onder andere een
maatschappelijke groepsstage.

Hoofd, hart en handen
Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale vaardigheden,
naast hun kennis en kunde. Een kind dat weet wat het
kan, zicht heeft op wat een ander kan en weet en kan
samenwerken, is sterk genoeg om zijn weg te vinden.
Het is onze taak hieraan bij te dragen.

Structuur biedt ruimte
Wij bieden leerstof die aansluit bij het niveau van onze
leerlingen. Elke leerling heeft een eigen gepersonaliseerde leerroute en bepaalt ook zelf zijn tempo daarin.
Zo doen we recht aan de talenten en mogelijkheden van
elke leerling.

Structuur biedt ruimte
Op het Saenredam College krijgen onze leerlingen steeds
meer de regie over hun eigen leerproces. Er valt bij ons
veel te kiezen, zowel qua aanbod als niveau. Wij helpen
onze leerlingen om zelf invulling te geven aan hun leren
en leven.

Docent als lerende professional
Leerlingen moeten zich prettig voelen en zichzelf
kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen
voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Om
dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken onze
medewerkers steeds aan hun professionalisering.

Docent als lerende professional
De leraar heeft een coachende, activerende en inspirerende rol. De leraar gidst de leerling, zodat deze leert
om zelf kennis en vaardigheden te verwerven en zich te
ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger.

Onze extra’s
Trajectgroep voor extra ondersteuning, vakgerichte
certificaten, stages, kleinschaligheid.

Onze extra’s
Anglia English, extra vakken (Duits voor kaderberoepsgerichte leerweg; Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, nask1 en 2, tekenen en textiele werkvormen als
examenvakken voor de theoretische leerweg; patisserie,
meubelmaken, geüniformeerde dienstverlening en
podium als keuzevakken beroepsgericht; mindset, doorzettingsvermogen en mediawijsheid in de onderbouw).

Onze visie
Op school bereiden we onze leerlingen voor op de
maatschappij. Wij geloven dat zij daarin goed kunnen
functioneren, als ze beschikken over de goede kennis
en vaardigheden en de juiste houding. Daarom stimuleren we de eigenwaarde en zelfstandigheid van onze
leerlingen. We bieden niet alleen kennis, maar trainen
ook doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, concentratie en creativiteit.
Ons aanbod
Het vmbo bestaat bij Saenstroom opdc uit 1)
schakelklassen voor leerlingen met zeer grote leerachterstanden en/of een ernstig leerprobleem en 2) de
vmbo-onderbouw voor leerlingen met een grote leerachterstand of een leerprobleem in combinatie met een
sociaal-emotioneel probleem. Naast Saenstroom vmbo,
bieden wij ook een reboundvoorziening (Saenstroom
TOP), baanbegeleiding (Saenstroom BBZ) en ondersteunende diensten.
Saenstroom opdc is een voorziening binnen het
Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ).

Meer info: www.saenstroom.nl

Trias VMBO

Zaanlands Lyceum

Zuiderzee College

vmbo

havo, atheneum en gymnasium

vmbo

Trias VMBO is een school in Krommenie, met ruim
1590 leerlingen. Leren is groeien, jezelf ontwikkelen en
daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je
talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar
werken we samen aan. De school is weliswaar groot
van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en elke
docent heeft een eigen thuisplek in de school.

In het hart van Zaandam bevindt zich de oudste school
voor voortgezet onderwijs van de Zaanstreek: het
Zaanlands Lyceum. Met buitengewoon veel maatwerk
zetten wij ons in om de talenten van bijna 1260 leerlingen
te vinden en te ontwikkelen. Onze school heeft een open
en tolerante cultuur en biedt onderwijs van hoogstaande
kwaliteit.

Op het Zuiderzee College in Zaandam krijgen bijna
760 leerlingen les in een modern en licht gebouw. We
ontwikkelen talenten van onze leerlingen én onze
medewerkers; onze leerlingen, medewerkers en ouders
leren samen en we zijn verbonden met onze omgeving.
Zo halen we het beste uit onszelf en elkaar.

Hoofd, hart en handen
In onze school - samen met partners van buiten – willen
we het mooiste onderwijs maken voor onze leerlingen.
In onze H3O-klas (hoofd, hart en handen) krijgen leerlingen daarom geen les in vakken, maar in domeinen.

Hoofd, hart en handen
We profileren ons als kennisschool, maar hebben tegelijkertijd veel aandacht voor de persoonsvorming van onze
leerlingen. Wij leiden leerlingen op tot kritische, zelfstandige, zelfverzekerde en weerbare burgers die klaar
zijn voor de toekomst.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen ontwikkelen zich door denken, voelen én
doen. Onze leerlingen leren daarom niet alleen ín de
school, maar ook daarbuiten, met excursies, stages en
bedrijfsbezoeken. Zo bereiden we onze leerlingen voor
op de samenleving van vandaag en morgen.
Structuur biedt ruimte
We bieden onze leerlingen keuzes langs een duidelijke
structuur. Daarbij kiezen ze de verbreding, verdieping
of herhaling die bij hen past of volgen ze een vak op
een hoger niveau. We geloven namelijk dat leerlingen
gemotiveerd raken als ze zelf kunnen kiezen.

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die
past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. We
spelen in op de ontwikkelingen in onze directe omgeving, door ons onderwijs af te stemmen op de actuele
en verwachte beroepskansen voor leerlingen.

Structuur biedt ruimte
Wij richten onze onderwijsorganisatie flexibel in, zodat we
onze leerlingen zo veel mogelijk maatwerk kunnen bieden.
Leerlingen met bijzondere cognitieve capaciteiten volgen
bijvoorbeeld extra vakken of vakken in een hogere klas.

Docent als lerende professional
De docenten van het Trias VMBO zijn echte vakmensen
die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook
willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken
naar onze school als een kennisbron voor nu en later en
als oefenplaats voor de toekomst.

Docent als lerende professional
Wij bieden modern, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs, waarin leerlingen én medewerkers hun talenten
kunnen ontwikkelen. We stimuleren onze medewerkers
om zich persoonlijk te ontwikkelen, passend bij hun
aanleg, competenties en ambities.

Onze extra’s
Afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie met lesrestaurant,
keuzevakken (o.a. beeldhouwen, theater, droomhuis
ontwerpen, Spaans, fitness en dans), samenwerking met
culturele instelling FluXus, topsportvriendelijke school,
gezonde schoolkantine.

www.ovo-zaanstad.nl

Docent als lerende professional
We bieden onze medewerkers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
We delen onze kennis met elkaar en helpen elkaar
zo steeds een beetje verder. Studenten zien we als
volwaardige collega’s: wij leren van hen en zij leren van
ons.

Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College),
H3O-klas, Trias BusinessPoint, BouleVaart, turboroute
economie, maatschappelijke stages, beroepsoriënterende stages.

Onze extra’s
Excellente school, begaafdheidsprofielschool, bètapartnerschool, topsportvriendelijke school en zeer veel
extra-curriculaire
mogelijkheden
voor
leerlingen
en
OVO
Zaanstad is de
grootse
onderwijsgroep
collega’s.
in de regio Zaanstreek-Waterland

Onze extra’s
Doedagen, tekenen als examenvak, gymvoorziening
met klimmuur, gezonde schoolkantine, multiculturele
leerlingpopulatie.

Meer info: www.compaenvmbo.nl

Meer info: www.triasvmbo.nl

Meer info: www.zaanlands.nl

Meer info: www.zuiderzee-college.nl

Meer info: www.praktijkschooldebrug.nl

Meer info: www.saenredam.nl

Bertrand Russell College

Compaen VMBO

havo en atheneum

vmbo

Het Bertrand Russell College is een school voor havo
en atheneum in Krommenie met ruim 1100 leerlingen.
Er werken ongeveer honderd medewerkers. Dag in dag
uit zetten wij ons in om onze leerlingen optimaal voor
te bereiden op hun toekomst. Het Bertrand Russell
College: een geweldige schooltijd!

Compaen VMBO is een school met bijna 860 leerlingen,
gelegen in de Zaandamse wijk Westenwatering. De visie
van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’.
Dat proberen we zowel met leerlingen en studenten als
met docenten voor elkaar te krijgen. We benutten elkaars
kwaliteiten en leren en werken in een inspirerende
omgeving.

Hoofd, hart en handen
In een uitdagende en veilige omgeving verbinden we
theorie en praktijk op alle niveaus en in alle onderwijssoorten. Door dit aanbod ontdekken leerlingen wat ze
nodig hebben en ontwikkelen zij zich breed: cognitief,
creatief, fysiek én sociaal.

Hoofd, hart en handen
Onze leerlingen krijgen een evenwichtige oriëntatie en
opleiding. Voor ons is vaardigheid en vorming dan ook gelijkwaardig aan kennis. We geven onze leerlingen graag de
gelegenheid zich breed te ontplooien, zodat ze succesvol
zijn in hun volgende opleiding.

Structuur biedt ruimte
We spelen in op verschillen zodat we iedere individuele
leerling de kans geven zijn dromen, ambities en talenten te realiseren. Dit maatwerk in leren vraagt om het
doorbreken van bestaande structuren en het realiseren
van nieuwe.

Structuur biedt ruimte
Goed onderwijs is ambitieus en daagt álle leerlingen uit
steeds een stapje extra te zetten. Structuur is van groot
belang, maar we zien ook dat onze leerlingen groeien als
ze meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen.

Docent als lerende professional
De docent is de professional die de leerling uitdaagt
met activerende lesvormen in een inspirerende
educatieve omgeving. Hij leert de leerling eigen keuzes
te maken, ondersteunt en gidst de leerling.

Docent als lerende professional
De kwaliteit van onze docenten bepaalt de kwaliteit van
ons onderwijs. Een bekwame docent heeft passie voor zijn
vak, een goede relatie met de leerlingen, sterke didactische vaardigheden en resultaatgericht en autonoom.

Onze extra’s
Cambridge Engels, keuzelessen in klas 1 t/m 3, jaarlijks
maatschappelijke themadagen, Bertrand Russell
Tribunaal, digitale klassen, aangesloten bij Havisten
Competent en Wetenschapsoriëntantie Nederland
(WON).

Meer info: www.bertrand.nl

Praktijkschool de Brug

Saenredam College & ISK

Saenstroom opdc

praktijkonderwijs

vmbo

vmbo

In een mooi gebouw in Assendelft is Praktijkschool de
Brug gevestigd. De school heeft bijna 160 leerlingen.
Alle medewerkers van Praktijkschool de Brug zetten
zich in om leerlingen die speciale zorg nodig hebben,
te begeleiden naar een passende baan of naar een vakgerichte opleiding in het mbo. Praktijkschool de Brug:
samen bouwen aan jouw toekomst!

Het Saenredam College is een vmbo-school in Zaandijk met ruim 800 leerlingen. Wij werken vanuit onze
kernwaarden veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid
aan een leeromgeving, waarin individuele talenten van
alle leerlingen tot bloei kunnen komen. Wij zijn samen
Saenredam: kansen bieden, inspireren en leren van en
met elkaar.

Saenstroom opdc is een orthopedagogisch didactisch
centrum in Wormerveer, waar bijna 180 leerlingen met
bepaalde ondersteuningsbehoeften de eerste twee jaar
van het vmbo doorlopen. Wij vinden het belangrijk dat
leerlingen zich bij ons veilig en thuis voelen, met plezier
naar school gaan én trots zijn op hun school en werk.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen leren door te doen. Met praktijklessen
ontwikkelen onze leerlingen praktische vaardigheden
voor de toekomst. We hebben aandacht voor sociale
en persoonlijke ontwikkeling door onder andere een
maatschappelijke groepsstage.

Hoofd, hart en handen
Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale vaardigheden,
naast hun kennis en kunde. Een kind dat weet wat het
kan, zicht heeft op wat een ander kan en weet en kan
samenwerken, is sterk genoeg om zijn weg te vinden.
Het is onze taak hieraan bij te dragen.

Structuur biedt ruimte
Wij bieden leerstof die aansluit bij het niveau van onze
leerlingen. Elke leerling heeft een eigen gepersonaliseerde leerroute en bepaalt ook zelf zijn tempo daarin.
Zo doen we recht aan de talenten en mogelijkheden van
elke leerling.

Structuur biedt ruimte
Op het Saenredam College krijgen onze leerlingen steeds
meer de regie over hun eigen leerproces. Er valt bij ons
veel te kiezen, zowel qua aanbod als niveau. Wij helpen
onze leerlingen om zelf invulling te geven aan hun leren
en leven.

Docent als lerende professional
Leerlingen moeten zich prettig voelen en zichzelf
kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen
voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Om
dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken onze
medewerkers steeds aan hun professionalisering.

Docent als lerende professional
De leraar heeft een coachende, activerende en inspirerende rol. De leraar gidst de leerling, zodat deze leert
om zelf kennis en vaardigheden te verwerven en zich te
ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger.

Onze extra’s
Trajectgroep voor extra ondersteuning, vakgerichte
certificaten, stages, kleinschaligheid.

Onze extra’s
Anglia English, extra vakken (Duits voor kaderberoepsgerichte leerweg; Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, nask1 en 2, tekenen en textiele werkvormen als
examenvakken voor de theoretische leerweg; patisserie,
meubelmaken, geüniformeerde dienstverlening en
podium als keuzevakken beroepsgericht; mindset, doorzettingsvermogen en mediawijsheid in de onderbouw).

Onze visie
Op school bereiden we onze leerlingen voor op de
maatschappij. Wij geloven dat zij daarin goed kunnen
functioneren, als ze beschikken over de goede kennis
en vaardigheden en de juiste houding. Daarom stimuleren we de eigenwaarde en zelfstandigheid van onze
leerlingen. We bieden niet alleen kennis, maar trainen
ook doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, concentratie en creativiteit.
Ons aanbod
Het vmbo bestaat bij Saenstroom opdc uit 1)
schakelklassen voor leerlingen met zeer grote leerachterstanden en/of een ernstig leerprobleem en 2) de
vmbo-onderbouw voor leerlingen met een grote leerachterstand of een leerprobleem in combinatie met een
sociaal-emotioneel probleem. Naast Saenstroom vmbo,
bieden wij ook een reboundvoorziening (Saenstroom
TOP), baanbegeleiding (Saenstroom BBZ) en ondersteunende diensten.
Saenstroom opdc is een voorziening binnen het
Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ).

Meer info: www.saenstroom.nl

Trias VMBO

Zaanlands Lyceum

Zuiderzee College

vmbo

havo, atheneum en gymnasium

vmbo

Trias VMBO is een school in Krommenie, met ruim
1590 leerlingen. Leren is groeien, jezelf ontwikkelen en
daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je
talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar
werken we samen aan. De school is weliswaar groot
van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en elke
docent heeft een eigen thuisplek in de school.

In het hart van Zaandam bevindt zich de oudste school
voor voortgezet onderwijs van de Zaanstreek: het
Zaanlands Lyceum. Met buitengewoon veel maatwerk
zetten wij ons in om de talenten van bijna 1260 leerlingen
te vinden en te ontwikkelen. Onze school heeft een open
en tolerante cultuur en biedt onderwijs van hoogstaande
kwaliteit.

Op het Zuiderzee College in Zaandam krijgen bijna
760 leerlingen les in een modern en licht gebouw. We
ontwikkelen talenten van onze leerlingen én onze
medewerkers; onze leerlingen, medewerkers en ouders
leren samen en we zijn verbonden met onze omgeving.
Zo halen we het beste uit onszelf en elkaar.

Hoofd, hart en handen
In onze school - samen met partners van buiten – willen
we het mooiste onderwijs maken voor onze leerlingen.
In onze H3O-klas (hoofd, hart en handen) krijgen leerlingen daarom geen les in vakken, maar in domeinen.

Hoofd, hart en handen
We profileren ons als kennisschool, maar hebben tegelijkertijd veel aandacht voor de persoonsvorming van onze
leerlingen. Wij leiden leerlingen op tot kritische, zelfstandige, zelfverzekerde en weerbare burgers die klaar
zijn voor de toekomst.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen ontwikkelen zich door denken, voelen én
doen. Onze leerlingen leren daarom niet alleen ín de
school, maar ook daarbuiten, met excursies, stages en
bedrijfsbezoeken. Zo bereiden we onze leerlingen voor
op de samenleving van vandaag en morgen.
Structuur biedt ruimte
We bieden onze leerlingen keuzes langs een duidelijke
structuur. Daarbij kiezen ze de verbreding, verdieping
of herhaling die bij hen past of volgen ze een vak op
een hoger niveau. We geloven namelijk dat leerlingen
gemotiveerd raken als ze zelf kunnen kiezen.

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die
past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. We
spelen in op de ontwikkelingen in onze directe omgeving, door ons onderwijs af te stemmen op de actuele
en verwachte beroepskansen voor leerlingen.

Structuur biedt ruimte
Wij richten onze onderwijsorganisatie flexibel in, zodat we
onze leerlingen zo veel mogelijk maatwerk kunnen bieden.
Leerlingen met bijzondere cognitieve capaciteiten volgen
bijvoorbeeld extra vakken of vakken in een hogere klas.

Docent als lerende professional
De docenten van het Trias VMBO zijn echte vakmensen
die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook
willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken
naar onze school als een kennisbron voor nu en later en
als oefenplaats voor de toekomst.

Docent als lerende professional
Wij bieden modern, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs, waarin leerlingen én medewerkers hun talenten
kunnen ontwikkelen. We stimuleren onze medewerkers
om zich persoonlijk te ontwikkelen, passend bij hun
aanleg, competenties en ambities.

Onze extra’s
Afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie met lesrestaurant,
keuzevakken (o.a. beeldhouwen, theater, droomhuis
ontwerpen, Spaans, fitness en dans), samenwerking met
culturele instelling FluXus, topsportvriendelijke school,
gezonde schoolkantine.

www.ovo-zaanstad.nl

Docent als lerende professional
We bieden onze medewerkers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
We delen onze kennis met elkaar en helpen elkaar
zo steeds een beetje verder. Studenten zien we als
volwaardige collega’s: wij leren van hen en zij leren van
ons.

Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College),
H3O-klas, Trias BusinessPoint, BouleVaart, turboroute
economie, maatschappelijke stages, beroepsoriënterende stages.

Onze extra’s
Excellente school, begaafdheidsprofielschool, bètapartnerschool, topsportvriendelijke school en zeer veel
extra-curriculaire
mogelijkheden
voor
leerlingen
en
OVO
Zaanstad is de
grootse
onderwijsgroep
collega’s.
in de regio Zaanstreek-Waterland

Onze extra’s
Doedagen, tekenen als examenvak, gymvoorziening
met klimmuur, gezonde schoolkantine, multiculturele
leerlingpopulatie.

Meer info: www.compaenvmbo.nl

Meer info: www.triasvmbo.nl

Meer info: www.zaanlands.nl

Meer info: www.zuiderzee-college.nl

Meer info: www.praktijkschooldebrug.nl

Meer info: www.saenredam.nl

Bertrand Russell College

Compaen VMBO

havo en atheneum

vmbo

Het Bertrand Russell College is een school voor havo
en atheneum in Krommenie met ruim 1100 leerlingen.
Er werken ongeveer honderd medewerkers. Dag in dag
uit zetten wij ons in om onze leerlingen optimaal voor
te bereiden op hun toekomst. Het Bertrand Russell
College: een geweldige schooltijd!

Compaen VMBO is een school met bijna 860 leerlingen,
gelegen in de Zaandamse wijk Westenwatering. De visie
van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’.
Dat proberen we zowel met leerlingen en studenten als
met docenten voor elkaar te krijgen. We benutten elkaars
kwaliteiten en leren en werken in een inspirerende
omgeving.

Hoofd, hart en handen
In een uitdagende en veilige omgeving verbinden we
theorie en praktijk op alle niveaus en in alle onderwijssoorten. Door dit aanbod ontdekken leerlingen wat ze
nodig hebben en ontwikkelen zij zich breed: cognitief,
creatief, fysiek én sociaal.

Hoofd, hart en handen
Onze leerlingen krijgen een evenwichtige oriëntatie en
opleiding. Voor ons is vaardigheid en vorming dan ook gelijkwaardig aan kennis. We geven onze leerlingen graag de
gelegenheid zich breed te ontplooien, zodat ze succesvol
zijn in hun volgende opleiding.

Structuur biedt ruimte
We spelen in op verschillen zodat we iedere individuele
leerling de kans geven zijn dromen, ambities en talenten te realiseren. Dit maatwerk in leren vraagt om het
doorbreken van bestaande structuren en het realiseren
van nieuwe.

Structuur biedt ruimte
Goed onderwijs is ambitieus en daagt álle leerlingen uit
steeds een stapje extra te zetten. Structuur is van groot
belang, maar we zien ook dat onze leerlingen groeien als
ze meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen.

Docent als lerende professional
De docent is de professional die de leerling uitdaagt
met activerende lesvormen in een inspirerende
educatieve omgeving. Hij leert de leerling eigen keuzes
te maken, ondersteunt en gidst de leerling.

Docent als lerende professional
De kwaliteit van onze docenten bepaalt de kwaliteit van
ons onderwijs. Een bekwame docent heeft passie voor zijn
vak, een goede relatie met de leerlingen, sterke didactische vaardigheden en resultaatgericht en autonoom.

Onze extra’s
Cambridge Engels, keuzelessen in klas 1 t/m 3, jaarlijks
maatschappelijke themadagen, Bertrand Russell
Tribunaal, digitale klassen, aangesloten bij Havisten
Competent en Wetenschapsoriëntantie Nederland
(WON).

Meer info: www.bertrand.nl

Praktijkschool de Brug

Saenredam College & ISK

Saenstroom opdc

praktijkonderwijs

vmbo

vmbo

In een mooi gebouw in Assendelft is Praktijkschool de
Brug gevestigd. De school heeft bijna 160 leerlingen.
Alle medewerkers van Praktijkschool de Brug zetten
zich in om leerlingen die speciale zorg nodig hebben,
te begeleiden naar een passende baan of naar een vakgerichte opleiding in het mbo. Praktijkschool de Brug:
samen bouwen aan jouw toekomst!

Het Saenredam College is een vmbo-school in Zaandijk met ruim 800 leerlingen. Wij werken vanuit onze
kernwaarden veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid
aan een leeromgeving, waarin individuele talenten van
alle leerlingen tot bloei kunnen komen. Wij zijn samen
Saenredam: kansen bieden, inspireren en leren van en
met elkaar.

Saenstroom opdc is een orthopedagogisch didactisch
centrum in Wormerveer, waar bijna 180 leerlingen met
bepaalde ondersteuningsbehoeften de eerste twee jaar
van het vmbo doorlopen. Wij vinden het belangrijk dat
leerlingen zich bij ons veilig en thuis voelen, met plezier
naar school gaan én trots zijn op hun school en werk.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen leren door te doen. Met praktijklessen
ontwikkelen onze leerlingen praktische vaardigheden
voor de toekomst. We hebben aandacht voor sociale
en persoonlijke ontwikkeling door onder andere een
maatschappelijke groepsstage.

Hoofd, hart en handen
Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale vaardigheden,
naast hun kennis en kunde. Een kind dat weet wat het
kan, zicht heeft op wat een ander kan en weet en kan
samenwerken, is sterk genoeg om zijn weg te vinden.
Het is onze taak hieraan bij te dragen.

Structuur biedt ruimte
Wij bieden leerstof die aansluit bij het niveau van onze
leerlingen. Elke leerling heeft een eigen gepersonaliseerde leerroute en bepaalt ook zelf zijn tempo daarin.
Zo doen we recht aan de talenten en mogelijkheden van
elke leerling.

Structuur biedt ruimte
Op het Saenredam College krijgen onze leerlingen steeds
meer de regie over hun eigen leerproces. Er valt bij ons
veel te kiezen, zowel qua aanbod als niveau. Wij helpen
onze leerlingen om zelf invulling te geven aan hun leren
en leven.

Docent als lerende professional
Leerlingen moeten zich prettig voelen en zichzelf
kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen
voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Om
dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken onze
medewerkers steeds aan hun professionalisering.

Docent als lerende professional
De leraar heeft een coachende, activerende en inspirerende rol. De leraar gidst de leerling, zodat deze leert
om zelf kennis en vaardigheden te verwerven en zich te
ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger.

Onze extra’s
Trajectgroep voor extra ondersteuning, vakgerichte
certificaten, stages, kleinschaligheid.

Onze extra’s
Anglia English, extra vakken (Duits voor kaderberoepsgerichte leerweg; Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, nask1 en 2, tekenen en textiele werkvormen als
examenvakken voor de theoretische leerweg; patisserie,
meubelmaken, geüniformeerde dienstverlening en
podium als keuzevakken beroepsgericht; mindset, doorzettingsvermogen en mediawijsheid in de onderbouw).

Onze visie
Op school bereiden we onze leerlingen voor op de
maatschappij. Wij geloven dat zij daarin goed kunnen
functioneren, als ze beschikken over de goede kennis
en vaardigheden en de juiste houding. Daarom stimuleren we de eigenwaarde en zelfstandigheid van onze
leerlingen. We bieden niet alleen kennis, maar trainen
ook doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, concentratie en creativiteit.
Ons aanbod
Het vmbo bestaat bij Saenstroom opdc uit 1)
schakelklassen voor leerlingen met zeer grote leerachterstanden en/of een ernstig leerprobleem en 2) de
vmbo-onderbouw voor leerlingen met een grote leerachterstand of een leerprobleem in combinatie met een
sociaal-emotioneel probleem. Naast Saenstroom vmbo,
bieden wij ook een reboundvoorziening (Saenstroom
TOP), baanbegeleiding (Saenstroom BBZ) en ondersteunende diensten.
Saenstroom opdc is een voorziening binnen het
Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ).

Meer info: www.saenstroom.nl

Trias VMBO

Zaanlands Lyceum

Zuiderzee College

vmbo

havo, atheneum en gymnasium

vmbo

Trias VMBO is een school in Krommenie, met ruim
1590 leerlingen. Leren is groeien, jezelf ontwikkelen en
daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je
talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar
werken we samen aan. De school is weliswaar groot
van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en elke
docent heeft een eigen thuisplek in de school.

In het hart van Zaandam bevindt zich de oudste school
voor voortgezet onderwijs van de Zaanstreek: het
Zaanlands Lyceum. Met buitengewoon veel maatwerk
zetten wij ons in om de talenten van bijna 1260 leerlingen
te vinden en te ontwikkelen. Onze school heeft een open
en tolerante cultuur en biedt onderwijs van hoogstaande
kwaliteit.

Op het Zuiderzee College in Zaandam krijgen bijna
760 leerlingen les in een modern en licht gebouw. We
ontwikkelen talenten van onze leerlingen én onze
medewerkers; onze leerlingen, medewerkers en ouders
leren samen en we zijn verbonden met onze omgeving.
Zo halen we het beste uit onszelf en elkaar.

Hoofd, hart en handen
In onze school - samen met partners van buiten – willen
we het mooiste onderwijs maken voor onze leerlingen.
In onze H3O-klas (hoofd, hart en handen) krijgen leerlingen daarom geen les in vakken, maar in domeinen.

Hoofd, hart en handen
We profileren ons als kennisschool, maar hebben tegelijkertijd veel aandacht voor de persoonsvorming van onze
leerlingen. Wij leiden leerlingen op tot kritische, zelfstandige, zelfverzekerde en weerbare burgers die klaar
zijn voor de toekomst.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen ontwikkelen zich door denken, voelen én
doen. Onze leerlingen leren daarom niet alleen ín de
school, maar ook daarbuiten, met excursies, stages en
bedrijfsbezoeken. Zo bereiden we onze leerlingen voor
op de samenleving van vandaag en morgen.
Structuur biedt ruimte
We bieden onze leerlingen keuzes langs een duidelijke
structuur. Daarbij kiezen ze de verbreding, verdieping
of herhaling die bij hen past of volgen ze een vak op
een hoger niveau. We geloven namelijk dat leerlingen
gemotiveerd raken als ze zelf kunnen kiezen.

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die
past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. We
spelen in op de ontwikkelingen in onze directe omgeving, door ons onderwijs af te stemmen op de actuele
en verwachte beroepskansen voor leerlingen.

Structuur biedt ruimte
Wij richten onze onderwijsorganisatie flexibel in, zodat we
onze leerlingen zo veel mogelijk maatwerk kunnen bieden.
Leerlingen met bijzondere cognitieve capaciteiten volgen
bijvoorbeeld extra vakken of vakken in een hogere klas.

Docent als lerende professional
De docenten van het Trias VMBO zijn echte vakmensen
die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook
willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken
naar onze school als een kennisbron voor nu en later en
als oefenplaats voor de toekomst.

Docent als lerende professional
Wij bieden modern, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs, waarin leerlingen én medewerkers hun talenten
kunnen ontwikkelen. We stimuleren onze medewerkers
om zich persoonlijk te ontwikkelen, passend bij hun
aanleg, competenties en ambities.

Onze extra’s
Afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie met lesrestaurant,
keuzevakken (o.a. beeldhouwen, theater, droomhuis
ontwerpen, Spaans, fitness en dans), samenwerking met
culturele instelling FluXus, topsportvriendelijke school,
gezonde schoolkantine.

www.ovo-zaanstad.nl

Docent als lerende professional
We bieden onze medewerkers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
We delen onze kennis met elkaar en helpen elkaar
zo steeds een beetje verder. Studenten zien we als
volwaardige collega’s: wij leren van hen en zij leren van
ons.

Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College),
H3O-klas, Trias BusinessPoint, BouleVaart, turboroute
economie, maatschappelijke stages, beroepsoriënterende stages.

Onze extra’s
Excellente school, begaafdheidsprofielschool, bètapartnerschool, topsportvriendelijke school en zeer veel
extra-curriculaire
mogelijkheden
voor
leerlingen
en
OVO
Zaanstad is de
grootse
onderwijsgroep
collega’s.
in de regio Zaanstreek-Waterland

Onze extra’s
Doedagen, tekenen als examenvak, gymvoorziening
met klimmuur, gezonde schoolkantine, multiculturele
leerlingpopulatie.

Meer info: www.compaenvmbo.nl

Meer info: www.triasvmbo.nl

Meer info: www.zaanlands.nl

Meer info: www.zuiderzee-college.nl

Meer info: www.praktijkschooldebrug.nl

Meer info: www.saenredam.nl

Bertrand Russell College

Compaen VMBO

havo en atheneum

vmbo

Het Bertrand Russell College is een school voor havo
en atheneum in Krommenie met ruim 1100 leerlingen.
Er werken ongeveer honderd medewerkers. Dag in dag
uit zetten wij ons in om onze leerlingen optimaal voor
te bereiden op hun toekomst. Het Bertrand Russell
College: een geweldige schooltijd!

Compaen VMBO is een school met bijna 860 leerlingen,
gelegen in de Zaandamse wijk Westenwatering. De visie
van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’.
Dat proberen we zowel met leerlingen en studenten als
met docenten voor elkaar te krijgen. We benutten elkaars
kwaliteiten en leren en werken in een inspirerende
omgeving.

Hoofd, hart en handen
In een uitdagende en veilige omgeving verbinden we
theorie en praktijk op alle niveaus en in alle onderwijssoorten. Door dit aanbod ontdekken leerlingen wat ze
nodig hebben en ontwikkelen zij zich breed: cognitief,
creatief, fysiek én sociaal.

Hoofd, hart en handen
Onze leerlingen krijgen een evenwichtige oriëntatie en
opleiding. Voor ons is vaardigheid en vorming dan ook gelijkwaardig aan kennis. We geven onze leerlingen graag de
gelegenheid zich breed te ontplooien, zodat ze succesvol
zijn in hun volgende opleiding.

Structuur biedt ruimte
We spelen in op verschillen zodat we iedere individuele
leerling de kans geven zijn dromen, ambities en talenten te realiseren. Dit maatwerk in leren vraagt om het
doorbreken van bestaande structuren en het realiseren
van nieuwe.

Structuur biedt ruimte
Goed onderwijs is ambitieus en daagt álle leerlingen uit
steeds een stapje extra te zetten. Structuur is van groot
belang, maar we zien ook dat onze leerlingen groeien als
ze meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen.

Docent als lerende professional
De docent is de professional die de leerling uitdaagt
met activerende lesvormen in een inspirerende
educatieve omgeving. Hij leert de leerling eigen keuzes
te maken, ondersteunt en gidst de leerling.

Docent als lerende professional
De kwaliteit van onze docenten bepaalt de kwaliteit van
ons onderwijs. Een bekwame docent heeft passie voor zijn
vak, een goede relatie met de leerlingen, sterke didactische vaardigheden en resultaatgericht en autonoom.

Onze extra’s
Cambridge Engels, keuzelessen in klas 1 t/m 3, jaarlijks
maatschappelijke themadagen, Bertrand Russell
Tribunaal, digitale klassen, aangesloten bij Havisten
Competent en Wetenschapsoriëntantie Nederland
(WON).

Meer info: www.bertrand.nl

Praktijkschool de Brug

Saenredam College & ISK

Saenstroom opdc

praktijkonderwijs

vmbo

vmbo

In een mooi gebouw in Assendelft is Praktijkschool de
Brug gevestigd. De school heeft bijna 160 leerlingen.
Alle medewerkers van Praktijkschool de Brug zetten
zich in om leerlingen die speciale zorg nodig hebben,
te begeleiden naar een passende baan of naar een vakgerichte opleiding in het mbo. Praktijkschool de Brug:
samen bouwen aan jouw toekomst!

Het Saenredam College is een vmbo-school in Zaandijk met ruim 800 leerlingen. Wij werken vanuit onze
kernwaarden veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid
aan een leeromgeving, waarin individuele talenten van
alle leerlingen tot bloei kunnen komen. Wij zijn samen
Saenredam: kansen bieden, inspireren en leren van en
met elkaar.

Saenstroom opdc is een orthopedagogisch didactisch
centrum in Wormerveer, waar bijna 180 leerlingen met
bepaalde ondersteuningsbehoeften de eerste twee jaar
van het vmbo doorlopen. Wij vinden het belangrijk dat
leerlingen zich bij ons veilig en thuis voelen, met plezier
naar school gaan én trots zijn op hun school en werk.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen leren door te doen. Met praktijklessen
ontwikkelen onze leerlingen praktische vaardigheden
voor de toekomst. We hebben aandacht voor sociale
en persoonlijke ontwikkeling door onder andere een
maatschappelijke groepsstage.

Hoofd, hart en handen
Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale vaardigheden,
naast hun kennis en kunde. Een kind dat weet wat het
kan, zicht heeft op wat een ander kan en weet en kan
samenwerken, is sterk genoeg om zijn weg te vinden.
Het is onze taak hieraan bij te dragen.

Structuur biedt ruimte
Wij bieden leerstof die aansluit bij het niveau van onze
leerlingen. Elke leerling heeft een eigen gepersonaliseerde leerroute en bepaalt ook zelf zijn tempo daarin.
Zo doen we recht aan de talenten en mogelijkheden van
elke leerling.

Structuur biedt ruimte
Op het Saenredam College krijgen onze leerlingen steeds
meer de regie over hun eigen leerproces. Er valt bij ons
veel te kiezen, zowel qua aanbod als niveau. Wij helpen
onze leerlingen om zelf invulling te geven aan hun leren
en leven.

Docent als lerende professional
Leerlingen moeten zich prettig voelen en zichzelf
kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen
voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Om
dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken onze
medewerkers steeds aan hun professionalisering.

Docent als lerende professional
De leraar heeft een coachende, activerende en inspirerende rol. De leraar gidst de leerling, zodat deze leert
om zelf kennis en vaardigheden te verwerven en zich te
ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger.

Onze extra’s
Trajectgroep voor extra ondersteuning, vakgerichte
certificaten, stages, kleinschaligheid.

Onze extra’s
Anglia English, extra vakken (Duits voor kaderberoepsgerichte leerweg; Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, nask1 en 2, tekenen en textiele werkvormen als
examenvakken voor de theoretische leerweg; patisserie,
meubelmaken, geüniformeerde dienstverlening en
podium als keuzevakken beroepsgericht; mindset, doorzettingsvermogen en mediawijsheid in de onderbouw).

Onze visie
Op school bereiden we onze leerlingen voor op de
maatschappij. Wij geloven dat zij daarin goed kunnen
functioneren, als ze beschikken over de goede kennis
en vaardigheden en de juiste houding. Daarom stimuleren we de eigenwaarde en zelfstandigheid van onze
leerlingen. We bieden niet alleen kennis, maar trainen
ook doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, concentratie en creativiteit.
Ons aanbod
Het vmbo bestaat bij Saenstroom opdc uit 1)
schakelklassen voor leerlingen met zeer grote leerachterstanden en/of een ernstig leerprobleem en 2) de
vmbo-onderbouw voor leerlingen met een grote leerachterstand of een leerprobleem in combinatie met een
sociaal-emotioneel probleem. Naast Saenstroom vmbo,
bieden wij ook een reboundvoorziening (Saenstroom
TOP), baanbegeleiding (Saenstroom BBZ) en ondersteunende diensten.
Saenstroom opdc is een voorziening binnen het
Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ).

Meer info: www.saenstroom.nl

Trias VMBO

Zaanlands Lyceum

Zuiderzee College

vmbo

havo, atheneum en gymnasium

vmbo

Trias VMBO is een school in Krommenie, met ruim
1590 leerlingen. Leren is groeien, jezelf ontwikkelen en
daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je
talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar
werken we samen aan. De school is weliswaar groot
van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en elke
docent heeft een eigen thuisplek in de school.

In het hart van Zaandam bevindt zich de oudste school
voor voortgezet onderwijs van de Zaanstreek: het
Zaanlands Lyceum. Met buitengewoon veel maatwerk
zetten wij ons in om de talenten van bijna 1260 leerlingen
te vinden en te ontwikkelen. Onze school heeft een open
en tolerante cultuur en biedt onderwijs van hoogstaande
kwaliteit.

Op het Zuiderzee College in Zaandam krijgen bijna
760 leerlingen les in een modern en licht gebouw. We
ontwikkelen talenten van onze leerlingen én onze
medewerkers; onze leerlingen, medewerkers en ouders
leren samen en we zijn verbonden met onze omgeving.
Zo halen we het beste uit onszelf en elkaar.

Hoofd, hart en handen
In onze school - samen met partners van buiten – willen
we het mooiste onderwijs maken voor onze leerlingen.
In onze H3O-klas (hoofd, hart en handen) krijgen leerlingen daarom geen les in vakken, maar in domeinen.

Hoofd, hart en handen
We profileren ons als kennisschool, maar hebben tegelijkertijd veel aandacht voor de persoonsvorming van onze
leerlingen. Wij leiden leerlingen op tot kritische, zelfstandige, zelfverzekerde en weerbare burgers die klaar
zijn voor de toekomst.

Hoofd, hart en handen
Leerlingen ontwikkelen zich door denken, voelen én
doen. Onze leerlingen leren daarom niet alleen ín de
school, maar ook daarbuiten, met excursies, stages en
bedrijfsbezoeken. Zo bereiden we onze leerlingen voor
op de samenleving van vandaag en morgen.
Structuur biedt ruimte
We bieden onze leerlingen keuzes langs een duidelijke
structuur. Daarbij kiezen ze de verbreding, verdieping
of herhaling die bij hen past of volgen ze een vak op
een hoger niveau. We geloven namelijk dat leerlingen
gemotiveerd raken als ze zelf kunnen kiezen.

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die
past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. We
spelen in op de ontwikkelingen in onze directe omgeving, door ons onderwijs af te stemmen op de actuele
en verwachte beroepskansen voor leerlingen.

Structuur biedt ruimte
Wij richten onze onderwijsorganisatie flexibel in, zodat we
onze leerlingen zo veel mogelijk maatwerk kunnen bieden.
Leerlingen met bijzondere cognitieve capaciteiten volgen
bijvoorbeeld extra vakken of vakken in een hogere klas.

Docent als lerende professional
De docenten van het Trias VMBO zijn echte vakmensen
die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook
willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken
naar onze school als een kennisbron voor nu en later en
als oefenplaats voor de toekomst.

Docent als lerende professional
Wij bieden modern, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs, waarin leerlingen én medewerkers hun talenten
kunnen ontwikkelen. We stimuleren onze medewerkers
om zich persoonlijk te ontwikkelen, passend bij hun
aanleg, competenties en ambities.

Onze extra’s
Afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie met lesrestaurant,
keuzevakken (o.a. beeldhouwen, theater, droomhuis
ontwerpen, Spaans, fitness en dans), samenwerking met
culturele instelling FluXus, topsportvriendelijke school,
gezonde schoolkantine.

www.ovo-zaanstad.nl

Docent als lerende professional
We bieden onze medewerkers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
We delen onze kennis met elkaar en helpen elkaar
zo steeds een beetje verder. Studenten zien we als
volwaardige collega’s: wij leren van hen en zij leren van
ons.

Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College),
H3O-klas, Trias BusinessPoint, BouleVaart, turboroute
economie, maatschappelijke stages, beroepsoriënterende stages.

Onze extra’s
Excellente school, begaafdheidsprofielschool, bètapartnerschool, topsportvriendelijke school en zeer veel
extra-curriculaire
mogelijkheden
voor
leerlingen
en
OVO
Zaanstad is de
grootse
onderwijsgroep
collega’s.
in de regio Zaanstreek-Waterland

Onze extra’s
Doedagen, tekenen als examenvak, gymvoorziening
met klimmuur, gezonde schoolkantine, multiculturele
leerlingpopulatie.

Meer info: www.compaenvmbo.nl

Meer info: www.triasvmbo.nl

Meer info: www.zaanlands.nl

Meer info: www.zuiderzee-college.nl

Meer info: www.praktijkschooldebrug.nl

Meer info: www.saenredam.nl
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Onze ambitie:

Kijk voor meer informatie
over Opleiden In De School op
www.ovo-zaanstad.nl.
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Hoe ervaar je de begeleiding?
Uitstekend! Tijdens mijn lessen is mijn begeleider altijd
in de buurt om vragen te beantwoorden, zelfs al is het
tijdens de les. Ik krijg goede en opbouwende feedback
en dat vind ik erg belangrijk.

In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor
openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad, van
praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Onze ruim
750 medewerkers zijn samen verantwoordelijk
voor het onderwijs aan ruim 6600 leerlingen. Elke
leerling uit de regio bieden we een passende plek.
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Hoe ervaar je de begeleiding?
Als ik lesgeef zit er altijd een werkplekbegeleider
achterin de klas, die gerichte feedback geeft. Dat is
fijn! Ik voel me serieus genomen, waardoor ik me ook
kwetsbaar op durf te stellen. Zo kan ik mezelf blijven
ontwikkelen.

Waarom heb je gekozen voor Compaen VMBO?
Ik ben eigenlijk toevallig bij Compaen VMBO terechtgekomen. Ik was naarstig op zoek naar een stageplaats
en precies toen kwam er een mail dat Compaen VMBO
nog een student Engels zocht. Van het één kwam het
ander.

Krommenie

NO
OR
DE
RS
TR
AA
T

Waarom heb je gekozen voor het
Saenredam College?
Ik ben een oud-leerling van het Saenredam College. Het
leek me daarom prettig om mijn eerste stage op deze
school te doen. Inmiddels loop ik hier al drie jaar stage
en heb ik zelfs een aanstelling voor een aantal uur.
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Waarom heb je gekozen voor het
Bertrand Russell College?
Als oud-leerling van deze school leek het me fijn om
stage te lopen in een vertrouwde omgeving. Ik heb hier
zelf een prettige schooltijd gehad en merk dat die leuke
sfeer van toen er nog steeds hangt.

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.
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Vierdejaarsstudent Leraar Engels aan de
Hogeschool Inholland
Loopt stage op Compaen VMBO
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Morris Koopman

Derdejaarsstudent Leraar Nederlands aan de
Hogeschool van Amsterdam
Loopt stage op het Saenredam College
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UIN
LN

Madeleine Huisman

Derdejaarsstudent Leraar Biologie aan de
Hogeschool van Amsterdam
Loopt stage op het Bertrand Russell College
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Koog a/d Zaan

Onze ambitie:

Aanmelden
Wij staan open voor enthousiaste, creatieve stagiaires die mee willen denken over en samen willen werken aan vernieuwende onderwijsvormen en die met passie voor leren onze leerlingen
verder willen brengen. Kijk voor de aanmeldprocedure op www.ovo-zaanstad.nl.
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OVO Academie:

leren en floreren
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N203

OVO Zaanstad
Stationsstraat 77 (2e verdieping)
1506 DE Zaandam
Telefoon: 075 640 15 48
E-mail: info@ovo-zaanstad.nl
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De volledige koerstekst vind je op
www.ovo-zaanstad.nl.
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Onze ambitie:

DE WEER

Als stagiair(e) op één van onze scholen sta je er niet alleen voor. Je krijgt goede begeleiding van een gediplomeerde werkplekbegeleider. Hij of zij heeft veel vakinhoudelijke en didactische
kennis en ervaring opgedaan en staat je bij met raad en daad. De werkplekbegeleider vervult de rol van mentor voor de student en is ook degene die de student beoordeelt.
In de OVO Academie organiseren we voor al onze studenten bijeenkomsten, workshops en trainingen. Dit aanbod is een aanvulling op wat je tijdens je studie leert. We zijn ook erg benieuwd
naar jouw visie op onderwijs. Daarom organiseren we bijeenkomsten in het kader van de 8ste school, waarin we met en van elkaar leren.

KOOG AAN DE ZAAN

H. GERH
AARDST
RAAT

Dat regel je samen met
Onze begeleiding
OVO
Zaanstad!

structuur biedt
ruimte

KEPPLER
STRAAT

Zou je andere studenten ook een stage op
Compaen VMBO aanraden?
Jazeker. Het is een school met heel veel studenten
en jonge docenten met wie je van gedachten kunt
wisselen. Ik voelde me daardoor snel op mijn gemak.
Ook de sfeer tussen leerlingen en docenten is erg
prettig.

Stage lopen in Zaanstad:
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Zou je andere studenten ook een stage op het
Saenredam College aanraden?
Zeker weten. Het is een relatief kleine school, waar
goed wordt samengewerkt en waar je veel kunt leren.
Nu ik zelfstandig voor de klas sta, heb ik
nauwelijks nog in de gaten dat ik stagiair ben.
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Zou je andere studenten ook een stage op het
Bertrand Russell College aanraden?
Absoluut. Op deze school tel ik mee als volwaardige
collega. Ik heb eigen klassen en ga ook mee op excursies. De docenten geven tijd en ruimte om mezelf te
verbeteren en helpen daar ook bij. Dat zou elke school
moeten bieden.

hier staan wij voor

A7

Een goede
stage op een
school in regio

Onze kernwaarden:

Hoe ervaar je de begeleiding?
Ik heb nauw contact met mijn werkplekbegeleider.
Aan hem kan ik alles vragen en ik krijg alle hulp die
ik nodig heb. Soms word ik gefilmd tijdens het lesgeven. Deze beelden bekijk ik met mijn begeleider en
dan kijken we samen wat de verbeterpunten zijn.

HOU
TVEL
DWEG

Als student kun je bij OVO Zaanstad kiezen uit acht
verschillende scholen: van praktijkonderwijs tot en met
gymnasium. Zo laten we je kennismaken met buitengewoon goed onderwijs en kun je ontdekken wat het
beste bij jou past. We geven studenten de kans om al
hun stages bij OVO Zaanstad te lopen. En als het kan,
doen we ons best om je daarna een baan aan te bieden
op één van onze scholen.

Martine Rijk

Wij staan voor
buitengewoon goed
onderwijs

AAT
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Jaarlijks lopen zo’n honderd studenten stage bij
OVO Zaanstad. De meeste van hen volgen een lerarenopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA)
of Hogeschool Inholland. OVO Zaanstad werkt als
aspirant-opleidingsschool intensief samen met deze
twee hogescholen. Zo zorgen we er samen voor dat
studenten optimaal worden voorbereid op hun
toekomst voor de klas.

Deze enthousiaste stagiaires gingen je voor...

EG

Waarom stage
lopen bij een school
van OVO Zaanstad?

buitengewoon goed
onderwijs!
Hier vind je onze scholen

N516

Postadres:
Postbus 451
A8
1500 EL Zaandam

www.ovo-zaanstad.nl

bij OVO
Zaanstad
sta je er niet
alleen voor!
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Kijk voor meer informatie
over Opleiden In De School op
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Hoe ervaar je de begeleiding?
Uitstekend! Tijdens mijn lessen is mijn begeleider altijd
in de buurt om vragen te beantwoorden, zelfs al is het
tijdens de les. Ik krijg goede en opbouwende feedback
en dat vind ik erg belangrijk.

In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor
openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad, van
praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Onze ruim
750 medewerkers zijn samen verantwoordelijk
voor het onderwijs aan ruim 6600 leerlingen. Elke
leerling uit de regio bieden we een passende plek.
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Hoe ervaar je de begeleiding?
Als ik lesgeef zit er altijd een werkplekbegeleider
achterin de klas, die gerichte feedback geeft. Dat is
fijn! Ik voel me serieus genomen, waardoor ik me ook
kwetsbaar op durf te stellen. Zo kan ik mezelf blijven
ontwikkelen.

Waarom heb je gekozen voor Compaen VMBO?
Ik ben eigenlijk toevallig bij Compaen VMBO terechtgekomen. Ik was naarstig op zoek naar een stageplaats
en precies toen kwam er een mail dat Compaen VMBO
nog een student Engels zocht. Van het één kwam het
ander.

Krommenie
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Waarom heb je gekozen voor het
Saenredam College?
Ik ben een oud-leerling van het Saenredam College. Het
leek me daarom prettig om mijn eerste stage op deze
school te doen. Inmiddels loop ik hier al drie jaar stage
en heb ik zelfs een aanstelling voor een aantal uur.
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Waarom heb je gekozen voor het
Bertrand Russell College?
Als oud-leerling van deze school leek het me fijn om
stage te lopen in een vertrouwde omgeving. Ik heb hier
zelf een prettige schooltijd gehad en merk dat die leuke
sfeer van toen er nog steeds hangt.

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.
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Vierdejaarsstudent Leraar Engels aan de
Hogeschool Inholland
Loopt stage op Compaen VMBO
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Derdejaarsstudent Leraar Nederlands aan de
Hogeschool van Amsterdam
Loopt stage op het Saenredam College
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Madeleine Huisman

Derdejaarsstudent Leraar Biologie aan de
Hogeschool van Amsterdam
Loopt stage op het Bertrand Russell College
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Koog a/d Zaan

Onze ambitie:

Aanmelden
Wij staan open voor enthousiaste, creatieve stagiaires die mee willen denken over en samen willen werken aan vernieuwende onderwijsvormen en die met passie voor leren onze leerlingen
verder willen brengen. Kijk voor de aanmeldprocedure op www.ovo-zaanstad.nl.
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Onze ambitie:

DE WEER

Als stagiair(e) op één van onze scholen sta je er niet alleen voor. Je krijgt goede begeleiding van een gediplomeerde werkplekbegeleider. Hij of zij heeft veel vakinhoudelijke en didactische
kennis en ervaring opgedaan en staat je bij met raad en daad. De werkplekbegeleider vervult de rol van mentor voor de student en is ook degene die de student beoordeelt.
In de OVO Academie organiseren we voor al onze studenten bijeenkomsten, workshops en trainingen. Dit aanbod is een aanvulling op wat je tijdens je studie leert. We zijn ook erg benieuwd
naar jouw visie op onderwijs. Daarom organiseren we bijeenkomsten in het kader van de 8ste school, waarin we met en van elkaar leren.

KOOG AAN DE ZAAN
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Dat regel je samen met
Onze begeleiding
OVO
Zaanstad!

structuur biedt
ruimte

KEPPLER
STRAAT

Zou je andere studenten ook een stage op
Compaen VMBO aanraden?
Jazeker. Het is een school met heel veel studenten
en jonge docenten met wie je van gedachten kunt
wisselen. Ik voelde me daardoor snel op mijn gemak.
Ook de sfeer tussen leerlingen en docenten is erg
prettig.

Stage lopen in Zaanstad:
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Zou je andere studenten ook een stage op het
Saenredam College aanraden?
Zeker weten. Het is een relatief kleine school, waar
goed wordt samengewerkt en waar je veel kunt leren.
Nu ik zelfstandig voor de klas sta, heb ik
nauwelijks nog in de gaten dat ik stagiair ben.
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Zou je andere studenten ook een stage op het
Bertrand Russell College aanraden?
Absoluut. Op deze school tel ik mee als volwaardige
collega. Ik heb eigen klassen en ga ook mee op excursies. De docenten geven tijd en ruimte om mezelf te
verbeteren en helpen daar ook bij. Dat zou elke school
moeten bieden.

hier staan wij voor

A7

Een goede
stage op een
school in regio

Onze kernwaarden:

Hoe ervaar je de begeleiding?
Ik heb nauw contact met mijn werkplekbegeleider.
Aan hem kan ik alles vragen en ik krijg alle hulp die
ik nodig heb. Soms word ik gefilmd tijdens het lesgeven. Deze beelden bekijk ik met mijn begeleider en
dan kijken we samen wat de verbeterpunten zijn.

HOU
TVEL
DWEG

Als student kun je bij OVO Zaanstad kiezen uit acht
verschillende scholen: van praktijkonderwijs tot en met
gymnasium. Zo laten we je kennismaken met buitengewoon goed onderwijs en kun je ontdekken wat het
beste bij jou past. We geven studenten de kans om al
hun stages bij OVO Zaanstad te lopen. En als het kan,
doen we ons best om je daarna een baan aan te bieden
op één van onze scholen.

Martine Rijk

Wij staan voor
buitengewoon goed
onderwijs

AAT
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DAM
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Jaarlijks lopen zo’n honderd studenten stage bij
OVO Zaanstad. De meeste van hen volgen een lerarenopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA)
of Hogeschool Inholland. OVO Zaanstad werkt als
aspirant-opleidingsschool intensief samen met deze
twee hogescholen. Zo zorgen we er samen voor dat
studenten optimaal worden voorbereid op hun
toekomst voor de klas.

Deze enthousiaste stagiaires gingen je voor...

EG

Waarom stage
lopen bij een school
van OVO Zaanstad?

buitengewoon goed
onderwijs!
Hier vind je onze scholen

N516

Postadres:
Postbus 451
A8
1500 EL Zaandam

www.ovo-zaanstad.nl

bij OVO
Zaanstad
sta je er niet
alleen voor!
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Onze ambitie:

Kijk voor meer informatie
over Opleiden In De School op
www.ovo-zaanstad.nl.
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Hoe ervaar je de begeleiding?
Uitstekend! Tijdens mijn lessen is mijn begeleider altijd
in de buurt om vragen te beantwoorden, zelfs al is het
tijdens de les. Ik krijg goede en opbouwende feedback
en dat vind ik erg belangrijk.

In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor
openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad, van
praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Onze ruim
750 medewerkers zijn samen verantwoordelijk
voor het onderwijs aan ruim 6600 leerlingen. Elke
leerling uit de regio bieden we een passende plek.

N2
46

T
AA
STR
EN
IEP

LE
CIA
IN
OV
PR

Hoe ervaar je de begeleiding?
Als ik lesgeef zit er altijd een werkplekbegeleider
achterin de klas, die gerichte feedback geeft. Dat is
fijn! Ik voel me serieus genomen, waardoor ik me ook
kwetsbaar op durf te stellen. Zo kan ik mezelf blijven
ontwikkelen.

Waarom heb je gekozen voor Compaen VMBO?
Ik ben eigenlijk toevallig bij Compaen VMBO terechtgekomen. Ik was naarstig op zoek naar een stageplaats
en precies toen kwam er een mail dat Compaen VMBO
nog een student Engels zocht. Van het één kwam het
ander.

Krommenie
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Waarom heb je gekozen voor het
Saenredam College?
Ik ben een oud-leerling van het Saenredam College. Het
leek me daarom prettig om mijn eerste stage op deze
school te doen. Inmiddels loop ik hier al drie jaar stage
en heb ik zelfs een aanstelling voor een aantal uur.
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Waarom heb je gekozen voor het
Bertrand Russell College?
Als oud-leerling van deze school leek het me fijn om
stage te lopen in een vertrouwde omgeving. Ik heb hier
zelf een prettige schooltijd gehad en merk dat die leuke
sfeer van toen er nog steeds hangt.

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.
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Vierdejaarsstudent Leraar Engels aan de
Hogeschool Inholland
Loopt stage op Compaen VMBO
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Morris Koopman

Derdejaarsstudent Leraar Nederlands aan de
Hogeschool van Amsterdam
Loopt stage op het Saenredam College
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Madeleine Huisman

Derdejaarsstudent Leraar Biologie aan de
Hogeschool van Amsterdam
Loopt stage op het Bertrand Russell College
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Koog a/d Zaan

Onze ambitie:

Aanmelden
Wij staan open voor enthousiaste, creatieve stagiaires die mee willen denken over en samen willen werken aan vernieuwende onderwijsvormen en die met passie voor leren onze leerlingen
verder willen brengen. Kijk voor de aanmeldprocedure op www.ovo-zaanstad.nl.
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OVO Zaanstad
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1506 DE Zaandam
Telefoon: 075 640 15 48
E-mail: info@ovo-zaanstad.nl
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www.ovo-zaanstad.nl.
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Onze ambitie:
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