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 in praktijk: voor en achter de schermen! 
De vierde week van SOOOOL. We krijgen al een beetje ritme, maar ook nieuwe 
verantwoordelijkheden en onze cavia’s zorgen weer voor belangrijke, betekenisvolle 
leermomenten. Die beestjes zijn goud waard in de klas.  Deze week nemen we ook een kijkje 
achter de schermen van SOOOOL10-14. 

  

SOOOOL10-14 ontwikkelt (zich) elke dag 

Maandag is altijd een bijzondere dag voor SOOOOL. Natuurlijk,  het is de eerste dag van de 
week, maar dat geldt voor elke leerling op elke school. Maandag is voor SOOOOL bijzonder, 
omdat er dan letterlijk dubbele leerkracht in de klas aanwezig is: juf Anne en juf Susan zijn er 
dan allebei. Daarom is deze dag voor SOOOOL ook dé dag voor het maken en controleren van 
de weekplanningen, want dáár hebben veel leerlingen best nog wel wat hulp bij nodig.  En 
daarnaast zijn er nog heel veel andere dingen die we op maandag willen doen, gewoon omdat 
we er dan allemaal zijn en allerlei zaken snel en efficiënt kunnen afhandelen.    

Na de middag hebben de leerlingen vrij en als ook de gesprekken in de coachgroepjes zijn 
afgerond, wordt het stil bij SOOOOL.  Maar dan gaat het team nog even flink aan het werk met 
allerlei zaken om de kinderen en de lessen heen: afspraken maken met elkaar, nieuwe 
workshops inplannen voor Groen, Techniek, Kunst, Muziek, Dendron TV etc., rapportages 
bijwerken en met elkaar in gesprek hoe we de dingen die we doen het best kunnen doen. Deze 
maandag staat een afspraak met het hele ontwikkelteam op het programma. De 
ontwikkelgroep bestaat naast het tem van SOOOL10-14 uit de docenten van CITAVERDE 
college, Dynamiek Scholengroep en Dendron College die in het afgelopen jaar meegewerkt 
hebben aan het vertalen van de onderwijsvisie van SOOOL naar echte opdrachten waar onze 
leerlingen mee aan het werk zijn. Deze docenten horen nu van ons hoe het onderwijs dat we 
samen bedachten, echt werkt in praktijk. We zijn overigens nog lang niet uitontwikkeld. We 
hebben nog meer dan genoeg werk voor deze groep. Er is al veel gebeurd, maar we moéten 
en wíllen ook veel meer. Er moeten kortere Quests komen,  sommige Quests moeten een 
uitgebreidere toelichting krijgen en andere moeten juist worden ingekort. Voor Simulise 
willen we een handleiding met foto’s om te laten zien hoe je als leerling en ouder  Simulise 
gebruikt. En voor het volgende thema moeten we ook nog aan de slag. 

Betekenisvol leren in praktijk 

Nogal wat leerlingen zijn begonnen aan een Quest die over 
beroepen gaat. Ze kunnen daarbij ook kiezen voor een 
sollicitatie naar een meeloopdagje. Solliciteren doe je niet 
als een kip zonder kop. Dus Dorien wordt ingehuurd voor 
een workshop over de sollicitatiebrief, het gesprek en het maken van een goede eerste indruk. 
Alle leerlingen luisteren en kijken aandachtig mee. En aan het eind krijgt iedereen een hand.  
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Een slap handje is niks en knijpen moet je natuurlijk ook niet doen. Ook handen schudden 
blijkt een vaardigheid die je moet oefenen. 

Een cavia is geen konijn 

Onze cavia’s zorgen wekelijks voor leermomenten bij onze leerlingen. Deze week kwam de juf 
erachter dat het verkeerde voer was ingekocht: konijnenvoer. Dat kunnen cavia’s natuurlijk 
wel eten, maar dan komen ze bepaalde voedingsstoffen tekort. Sara heeft na even oefenen 
zelf naar de winkel gebeld om te vragen of het voer nog omgeruild kon worden. Dat was voor 
haar de eerste keer dat ze een zakelijk telefoongesprek voerde met een bedrijf en daar zijn 
we trots op. 

Jip vindt tafeltjes leren helemaal niet leuk. Maar toch moet het, dat weet ze zelf ook wel. Ze 
heeft nu voor zichzelf een strategie bedacht, waardoor ze toch met meer plezier aan die 
akelige tafeltjes gaat werken. Ze gaat er de hele week voor oefenen en op zondag laat ze zich 
overhoren door mam. Doet ze het goed, dan levert dat €1,= op voor caviavoer. Zo houdt Jip 
met de tafeltjes de cavia’s in leven.  

Gesprek van de week:  

Jona en Noa 

Er komen zoals elke week twee 
SOOOOL-kinderen verslag doen over 
SOOOOL10-14. 

Jona en Noa willen graag vertellen over hun ervaringen hier, maar ook over hun vorige school. 
Tijdens het gesprek komt Annette Cox even langs en ze sluit op uitnodiging van de leerlingen 
aan bij dit ongedwongen gesprek. Als teamleider van alle brugklassen van Dendron, volgt ook 
zij met grote interesse het reilen en zeilen van SOOOL10-14.  We kijken eerst samen even 
terug naar het loslaten van de basisschool, want het is niet niks om zomaar een vertrouwde 
omgeving achter je te laten voor een heel nieuw avontuur. Noa: “Ik heb als eens eerder 
gewisseld van school, dus ik wist wel dat het spannend is, want je kent gewoon helemaal 
niemand en daarom is het echt heel spannend. Zo’n proefdag (meeloopdag) waarop alle 
kinderen mochten komen om te weten hoe het is, dat moeten jullie echt blijven doen voor de 
nieuwe kinderen. Je leert elkaar dan heel snel kennen en dan kan je in de zomervakantie al bij 
iemand gaan spelen. Dat heb ik ook gedaan. En dan is die eerste echte schooldag echt veel 
minder eng.” 

Jona heeft vanaf  groep 1 op een en dezelfde school gezeten, samen met zijn vrienden. De 
eerste dag miste hij die wel nog even bij SOOOOL10-14, maar daarna eigenlijk helemaal niet 
meer. “Ik heb zelfs  iets extra’s, ik heb nu veel meer. Ik heb SOOOOL- vrienden en na school 
zie ik mijn vrienden van de oude school ook nog.” Jona gaat zowel met jongens en met meisjes 
om, dat vindt hij leuk. Hij vindt het maar niks als er een gescheiden jongens- en meisjeswereld 
is. Dat is stom!  

Jona heeft de keuze om naar SOOOOL te komen helemaal zelf gemaakt. Op zijn vorige 
basisschool ging ook van alles veranderen. “En toen dacht ik, als er zoveel verandert, dan maar 

Noa: “Zo’n proefdag van SOOOOL 
voor leerlingen die willen komen, dat 
moeten jullie echt blijven doen. Het is 
anders veel te spannend. Nu kenden 
we elkaar al.  ” 
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liever alles helemaal nieuw”. Door Joep kwam hij op het idee om naar SOOOOL te gaan. Vooral 
het leren door doen, spreekt Jona aan. “Dat is wat bij mij past,” zegt hij. 

Noa is ook van het doen! De Quests vindt 
ze heel erg leuk. Ze wil later graag in een 
pretpark werken, denkt ze, maar ze 
vraagt zich wel af of ze dat wel leuk 
genoeg blijft vinden. Ze wil bijvoorbeeld 
ook graag proefjes doen, nieuwe soorten 
medicijnen uitvinden. Ze houdt van 
onderzoeken en wetenschap. 

Jona wil op SOOOOL vooral leren hoe je 
ontdekkend kunt leren, hoe je dat in het 
echt doet, onderzoeken. Al vindt hij het 
soms wel moeilijk om zich te blijven 
concentreren op zijn werk. Daar heeft hij 
nu wel een oplossing voor gevonden. Een 
rustig muziekje opzetten helpt om beter te kunnen werken. 

 

De juffen, plannen, het coachgesprek en belonen  

Het is heel fijn om 2 verschillende juffen te hebben. De een weet alles 
van de basisschool en de andere weet alles van hoe het in het 
het voortgezet onderwijs is. Samen weten ze alles! En daar 
boffen ze maar mee, vindt ons tweetal.  

Ze hebben ook allebei hun coachgesprek met juf en ouders 
achter de rug. Het is niet echt moeilijk, maar je moet gewoon 
leren durven zeggen wat je denkt. En dat doen ze allebei al 
heel goed. “Van tevoren is het misschien wel een beetje 
spannend, maar als je eenmaal aan het praten bent, dan gaat 
het eigenlijk helemaal vanzelf,”zeg Noa. 

Het plannen ging de eerste keer hartstikke mis, sommige taken stonden er dubbel in en andere 
helemaal niet, maar het gaat echt steeds beter en nu gaat het zelfs goed vinden Jona en Noa. 
Allebei doen ze het liefst eerst alles wat moet en daarna alles wat mag.  

Wat kan beter bij SOOOOL10-14, zijn er nog wensen?  

Noa vond het op de basisschool fijn dat je op vrijdag beloond werd als je goed werkte, zodat 
je dan een half uur werktijd zelf mocht invullen. Jona zegt dat je bij SOOOOL juist veel meer 
beloond wordt. Hier heb je 1½ uur (!) Overig en die mag je als beloning zelf inplannen. Noa 
denkt er even over na, maar ze zou daarnaast toch ook nog graag een soort beloning van de 
juf krijgen. 

Jona: “Ik had me SOOOL10-14 van 
tevoren voorgesteld maar dit is 
echt totaal anders. Anders maar 
helemaal goed. Daar moeten 
jullie niets aan veranderen.” 
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Jona had van tevoren wel een voorstelling van hoe het zou zijn bij SOOOOL10-14, maar het is 
echt helemaal anders dan hij had verwacht. En er is helemaal niets dat we eraan kunnen 
verbeteren volgens hem. Het is leuk en je leert hier veel. En die grote aula dat je daar broodjes 
kunt kopen, dat is ook echt chill! Hij kent ook best veel ouderejaars op Dendron. Noa is nog 
wat voorzichtig, ze is net deze week 10 jaar geworden en heeft het niet zo op die groten 
allemaal. Maar ze heeft geen vervelende ervaringen gehad, en iedereen is eigenlijk hartstikke 
aardig. Toch durft ze nog niet in de pauze naar de grote aula te gaan.  En dat hoeft ook niet, 
want we hebben zelf een heel fijne overblijfruimte. 

Noa heeft wel nog een paar wensen. Ze wil graag dat we op SOOOL aandacht besteden aan 
verjaardagen. Ze heeft onlangs voor haar verjaardag een DJ-set gekregen en daar zou ze graag 
een keer een feestje mee opluisteren, met een goeie karaoke en zo. Wie weet, kan het bij de 
afsluiting van het eerste thema.  

19 september 2018 

©Dorien Stals 
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Een blokje is een kwartier. Voor leerlingen die het nodig hebben is dit  een fijn 
hulpmiddel bij het plannen. 


