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 in praktijk: werk(t) voor de leerling! 
Drukke tijden voor SOOOOL10-14, want er gebeurt veel en ook veel tegelijk. Als 20 kinderen 
eigen planningen maken en persoonlijke Quests doen, is er voor iedereen werk aan de 
winkel. Niet in de laatste plaats voor juf Anne en juf Susan. Er zijn immers ook nog 
coachgesprekken, warme overdrachtsgesprekken en bestellingen die gedaan moeten 
worden. En als we nog lesmateriaal en ondersteunend materiaal missen, dan maken we dat 
tussen de bedrijven door ook nog. Gelukkig hebben we korte lijnen en kunnen we straks in 
praktijk echt het beste van drie werelden gaan bieden.   

  

Kluisjes en cavia’s 

Maandag bezochten alle leerlingen met Anne en Susan weer het CITAVERDE college voor een 
module over de cavia. Met 60 vragen op zak die om een antwoord vroegen, volgde de klas  
met aandacht alle wetenswaardigheden over het leven en de verzorging van cavia’s. Hieruit 
kwamen weer werkgroepjes en taakjes voort. Leerlingen willen zelf het geld voor voer en hooi 
verdienen door allerlei klusjes te doen, een groep verzorgt de kooi, een tweetal verzorgt de 
vacht en knipt de nagels van onze klasdieren. Als je samen met je klasgenoten 
verantwoordelijk bent voor dieren, dan komt daar als vanzelf betekenisvol onderwijs uit voort. 
Leren overleggen, samenwerken, afspraken maken, taken op je nemen 
én je daaraan houden, want anders overleven de beestjes het niet.  

Eindelijk, het is zover. We hebben ze! De kluisjes! Dat vinden al onze 
leerlingen hartstikke stoer. Bovendien hebben ze die ook echt hard 
nodig voor het opbergen van hun spullen. SOOOOL10-14 is 
gepersonaliseerd onderwijs tot de kluisjes aan toe. Sommige leerlingen 
maken er namelijk echt een plekje met een eigen uitstraling van.  

Deze week is Susan met de klas begonnen aan Nieuwsbegrip. Dat is de 
enige, vaste klassikale les die we naast de gymlessen aanbieden bij 
SOOOOL10-14. Met Nieuwsbegrip geven we onze leerlingen een 
stevige basis voor tekstbegrip, zodat ze informatie die ze nodig hebben 
voor hun Quests goed kunnen verwerken.  Kennis van hoofd- en bijzaken en signaalwoorden 
helpt hen om teksten goed te begrijpen.  Om de leerlingen bij hun woordenschatontwikkeling 
te helpen, hebben we ook de woordenboeken van Nieuwsbegrip aangeschaft. Daarin zijn de 
3500 meest gebruikte woorden uit de actualiteit opgenomen. 

Plannen is voor sommige leerlingen echt nog heel lastig en je aan die planning houden 
misschien nog wel meer. Juf Anne maakt daarom voor leerlingen die dat nodig hebben een 
hulpmiddel waarmee je per onderdeel snel kunt zien of je wel goed op schema blijft. 
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Maatwerk bij SOOOOL en een big smile  

Onze brugklassers Jan en Sjoerd volgen lessen op 
Dendron voor de vakken Frans en Duits. Ilse zit in 
groep 8, maar wil ook graag Frans leren en de lessen 
bezoeken. En dat kan ze dan ook gaan doen. De docent 
heeft echt plezier aan onze leergierige leerlingen. 
Datzelfde geldt voor de lerares die Jan en Sjoerd in haar enige tussenuur met wiskunde 
begeleidt.  Sjoerd is na zijn eerste les Frans zo enthousiast, dat hij voor de volgende dag al 
meteen een Kahoot voor de hele klas maakt over Franse woordjes. Het zet alle leerlingen aan 
tot het nadenken over talen in het algemeen. Joep gaat Spaans leren met behulp van een app 
en Shane heeft in het coachgesprek aangegeven Turks te gaan leren. 

Martijn, Joep en Kay oriënteren zich alvast op hun wat verder gelegen toekomst, op 
werkomgevingen en beroepen die hen aanspreken.  Joep en Kay delen bovendien een passie 
voor dieren. En daar hebben ze deze week ook werk van gemaakt. Ze hebben een 
telefoongesprek voorbereid en gevoerd met de meneer van de dierenwinkel, want ze willen 
daar graag een dagje meelopen. Die gesprekjes namen ze op en de filmpjes komen als 
bewijsstuk voor gespreksvaardigheden in hun portfolio.  Naar aanleiding van het telefoontje 
mochten ze een sollicitatiebrief sturen. Onze leerlingen zijn ondernemend en daarin 
ondersteunen wij als team hen maar wat graag. Toen juf Anne de brief had goedgekeurd, 
wilden Kay en Joep hem eigenlijk ook meteen maar even zelf afgeven, want dan was hij er veel 
eerder en kwam ie ook zeker op de plaats van bestemming. Vond de juf dat wel goed? 
Natuurlijk! Dit is SOOOOOL: Samen, onderzoeken waar je kunt doen wat je wilt doen, 
ontdekken hoe je daar komt, een brief ontwerpen en zo ondernemend zijn om die meteen 
ook zelf te bezorgen. Daar leer je van! Een half uurtje later zijn Joep en Kay weer terug met 
een big  smile van oor tot oor. Yes! In the pocket! Ze hebben een afspraak voor een stagedag. 

Alle leerlingen mogen meedoen aan een fotowedstrijd van de onderwijsraad. De opdracht is: 
“Wat is voor jou het leukste moment tijdens een dag op school?” Voor 1 november mogen 
we als SOOOOL-10-14 maximaal drie foto’s insturen. Daar moet iedereen nog wel even over 
nadenken, natuurlijk. Maar we zijn nu al benieuwd naar het resultaat. 

Gesprek van de week: Merthe en Shane 

Voor het wekelijks gesprek schuiven deze keer 
Merthe en Shane aan tafel. Ze mogen alles vertellen 
wat ze willen. Wij hebben graag dat ze bloedeerlijk 
zijn, want daar hebben we het meest aan. 

Pluspunt vinden ze in de eerste plaats dat je zélf 
kunt werken in je eigen tempo. Shane vindt alles leuk en hij is dol op Snappet, maar dat kende 
hij al van de basisschool. Hij zet een timer en werkt een uur lang aan rekenen. En dat we op 
zijn tijd buiten de school leren, dat is ook top! Shane doet meestal eerst alle dingen die moeten 
en daarna de dingen die mogen. Niet per dag, maar over de week gezien. 

Merthe vindt juist het leren op basis van de Quests het allerleukst om te doen. Zij doet 
verplichte Quests, maar heeft er ook al twee zelf bedacht: eentje over Kenia waar ze in de 

Shane: “ We hebben zoveel keus en 
zoveel vrijheid, en toch is alles heel 
duidelijk en daardoor leer je er kei 
veel van” 

Merthe: “Hier is het lekker rustig in 
de klas. Dat komt omdat iedereen 
bezig is met iets anders en met 
dingen die ze écht willen weten.” 
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herfstvakantie naar toe gaat en eentje voor Bright day, een Tech festival waar ze in november 
naar toe gaat. Toch heeft Merthe ook nog een tip voor ons. “Ik zou ook graag aan kortere 
Quests willen werken, die we in een kwartier of half uur af kunnen hebben”, is haar wens. Ja! 
Goed idee, Merthe! Natuurlijk begrijpen we dat het een goed gevoel geeft om iets af te 
kunnen vinken. Die korte  Quests, die komen er. Daar gaan we mee aan de slag. 

De klas is leuk. Wel is het zo dat meisjes alleen met meisjes omgaan en jongens met jongens. 
De jongens vormen één grote groep, terwijl de meisjes in tweetallen of drietallen met elkaar 
optrekken. Er is niemand die buitengesloten wordt en niemand wordt gepest.  

“De juffen zijn prima en ze zijn ook heel duidelijk,  en dat is precies wat ik nodig heb”, vertelt 
Merthe. Ook Shane is positief over juf Anne en juf Susan. 

Onderzoekend leren, vinden Merthe en Shane allebei heerlijk om te doen. Alleen soms is het 
ook wel eens handig om iets aan je moeder te vragen, want moeders weten ook hartstikke 
veel. Shane heeft nog een paar wensen: meer met techniek en computers doen, ziet hij wel 
zitten. Daar kunnen we vast ook wel in voorzien bij SOOOOL. En verder wenst hij: “dat het 
altijd zo goed blijft gaan als nu en dat we altijd zo’n leuke klas blijven.” 

Wat leerden we zoal deze week volgens Merthe en Shane?                              

o We leren wennen aan plannen, want dat ging vorige week nog niet zo goed. Maar nu wel! 
o We leren ons houden aan de planning en dat gaat al heel erg goed. 
o We leren van alles over cavia’s. 
o We leren door Quests  en we leren daarbij veel creatiever denken.  
o We leren coachgesprekken voeren met onze juf en onze ouders 
o We leren stilstaan bij wat we leren en wat we willen leren 
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Kay en Joep werken aan hun sollicitatie 
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Leren van elkaar: iedereen is gefocust op de Kahoot van Frans 
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Samen leren  en elkaar helpen bij  Engels 
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