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 in praktijk: met kinderen en hun ouders 
 

SOOOOL10-14 draait al een maand. Niet te geloven! Een maand tienercollege in Horst aan 
de Maas! En de hoogste tijd om eens met al onze ouders tegelijk af te spreken om met elkaar 
in gesprek te gaan over wat we doen en hoe we doen wat we doen. En natuurlijk horen we 
ook graag welke verbeterpunten er nog zijn. Op maandag 17 september is er de eerste 
ouderavond van SOOOOL10-14  

 

SOOOOL10-14 en de ouders 

In de visie van SOOOOL10-14 zijn ouders belangrijke partners 
voor onderwijs. We werken in die gouden, dynamische 
driehoek waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. We betrekken onze ouders graag bij wat we doen. 
Coachgesprekken zijn individueel, maar het is voor ouders ook 
heel fijn om met elkaar en met ons in gesprek te kunnen gaan. 
We zijn immers bezig met learning by doing en we willen graag 
verantwoording afleggen aan en sparren met ouders. En dat 
onze ouders dat ook willen, dat blijkt wel uit de grote opkomst, We hebben 20 leerlingen en 
maar liefst 34 (!) ouders op bezoek.  Vooraf hebben we onze ouders gevraagd wat zij 
belangrijke thema’s vinden voor algemene ouderavonden. En natuurlijk hebben we ons 
programma daar op afgestemd. 
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De sfeer is ontspannen en open tijdens onze ouderavond. Anne en Susan vertellen over het 
plannen met de eenbliksagenda, Snappet, Simulise en de website van Engels. We geven uitleg 
over de samenwerking met CITAVERDE college, Dendron College en Dynamiek Scholengroep 
in SOOOOL10-14. Onze ouders willen heel graag één plek waar ze kunnen inloggen en toegang 
hebben tot alles wat we gebruiken: Isy, Simulise, Snappet en de website Engels. We gaan 
kijken of we aan die wens tegemoet kunnen 
komen. Verder komen ook onze 
commnicatiemiddelen zoals Isy, de nieuwsbrief, 
de mail en een ouderapp aan bod. En de 
Whatsappgroep van de kinderen. Duidelijk is in 
ieder geval dat onze jonge gebruikers wel wat 
begeleiding nodig hebben, zowel vanuit school 
als vanuit de ouders. Er waren dagen dat er 300 
apps binnen anderhalf uur binnenkwamen, 
allemaal smileys, allemaal onzin. We roepen 
onze ouders op mee te kijken in de appgroep, zodat de leerlingen leren om op een goede 
manier met dit communicatiemiddel om te gaan. We geven onze ouders ook een artikel mee 
met tips.  

Wij krijgen op onze beurt ook van onze ouders nog een aantal tips waar we ons voordeel mee 
kunnen doen. En als de ouders er dan toch zijn, dan kunnen we hen ook een aantal stellingen 
voorleggen over kwesties waarvan we graag willen weten hoe zij erover denken. 

Stelling 1:  

Op SOOOOL10-14  moet de verjaardag van de kinderen worden gevierd: 

Uitslag: wel aandacht aan besteden, maar geen traktaties 

Stelling 2: 

Kinderen van SOOOOL10-14 moeten gebruik kunnen maken van de catering in de grote aula. 

Uitslag: ja! 

Stelling 3:  

Op de lijst van benodigdheden voor kinderen van SOOOOL hoort een mobiele telefoon te staan. 

Uitslag: nee, niet verplicht, wel als aanbeveling 

We hebben onze ouders gevraagd op welk gebied zij als expert kunnen optreden. Dat levert 
een lange lijst van mogelijkheden op die wij zeker zullen gaan benutten. Ook hebben 7 ouders 
zich opgegeven voor onze kankbordgroep.  

 Rik Poeth  
 Ingrid Klein Overmeen 
 Susan van Asten  
 Anette Custers 
 Patricia van der Burgt 
 Marleen Kleuskens 
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 Peter Franssen 
Met hen gaan we aan de slag om het programma voor volgende 
ouderavonden voor te bereiden en de tussenevalutatie van 
SOOOOL10-14. 

Dat klinkt ons als muziek in de oren!  

Deze week streek de muzikantine neer op het Dendron College. 
Ook onze leerlingen en de leerlingen van Taalrijk mochten 
meedoen met de probeersessies op instrumenten. De 
workshopleider van de Muzikantine liet naderhand bij juf Anne 
weten dat onze leerlingen zich echt onderscheidden door een 
grote mate van creativiteit. We hebben de afspraak gemaakt dat 
we met de Muzikantine verder gaan in de vorm van workshops.   

 

Werken met en aan talenten 

Achter de schermen zijn we druk met onze leerlingen ook los van de Quests op maat te 
bedienen. Juf Anne en juf Susan hebben zich verdiept in de individuele 
begeleidingsmogelijkheden bij taal en rekenen via Snappet.  Voor rekenen werken we 
voortaan met aparte instructiemomenten voor groep 7 en 8 voor onze leerlingen die dat nodig 
hebben of willen. We gaan na de herfstvakantie aan de slag met een techniekblok op 
woensdag van 11.00 tot 14.00 uur, 12 leerlingen van Zorg en Welzijn van het Dendron College 
hebben zich opgegeven als buddy voor onze leerlingen voor het volgen van praktijklessen op 
het plein van Zorg & Welzijn. Daar kunnen onze leerlingen een programma gaan volgen. Bij 
CITAVERDE kunnen ze op donderdag aan de slag  met een hele carrousel rond dieren, groen 
en voeding. De omroepploeg zoekt leerlingen om te presenteren, editen, camerawerk, en 
voor de redactie.  De komende maanden kunnen al onze leerlingen volop aan de slag om 
nieuwe werelden te ontdekken en  hun eigen mogelijkheden te verkennen. 

Merte heeft deze week een spreekbeurt gehouden over haar omgeving, haar gezin. Dat deed 
ze heel goed en ze heeft daarbij ook moeilijke onderwerpen, zoals haar vaders ongeluk en de 
grote gevolgen daarvan aan bod laten komen. 

Gesprek van de week: Jens en Jip 

Deze week schuiven Jens en Jip aan tafel voor het gesprek 
van de week. Jens fietst elke dag 45 minuten enkele reis 
om naar SOOOOL te komen. Hij is ondertussen goed 
gewend bij ons. Wel zit hij nog in de appgroep van zijn oude klas, vooral omdat hij wil weten 
hoe het met een van zijn vrienden gaat. Voor Jip is er qua reistijd niet heel veel veranderd.  
 
Het allerfijnste van SOOOOL10-14 dat zijn de Quests, en vooral ook de vrije, eigen Quests die 
je zelf mag invullen. Jip werkt aan een Quest over de gemeente Horst aan de Maas. Ze gaat 
zich verdiepen in wat de gemeente te bieden heeft aan scholen, verenigingen en winkels. 
Vooral dat laatste vindt ze heel leuk om te doen. Dat komt ook omdat haar moeder binnenkort 
zelf een winkel gaat openen in het centrum. Het is een zaak in woonaccessoires en daarom is 

Jip: “Vrij zijn in wat je leert en hoe 
je leert, dat is wat kinderen 
willen.” 
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het voor Jip leuk en nuttig om onderzoek te doen naar de omgeving waar haar moeders 
nieuwe shop komt.  
 
Jens is bezig met een Quest over het oorlogsmuseum en met een Quest over computers. Hij  
is een echte gamer en dol op computers. Daar zou hij de hele dag mee bezig willen zijn. Van 
gamen zijn baan maken, dat lijkt hem wel wat. Taal en rekenen daar kun je hem echt niet mee 
boeien. Maar hij weet dat het moet. Ook pap en mam zeggen dat hij eerst alles van taal en 
rekenen moet leren, voordat hij verder kan en straks de hele dag met computers in de weer 
mag zijn. Hij zucht er zwaar bij en vindt die oefeningen die hij moet doen echt een last. Bij de 
Quests kan echter ook Jens zijn hart ophalen. Als hij 1000 uur zou moeten oefenen om ergens 
heel erg in uit te blinken dan zou dat met computers zijn, iets technisch, met de hardware. En 
Jip zou kiezen voor volleybal. Ze heeft nu net een team waarin eindelijk weer wat gretigheid 
en fanatisme in zit. En dat is heerlijk. Als je dan veel oefent, dan kun je het misschien ver 
schoppen. 

Op de vraag wat ze later willen worden blijft Jens bij de 
computers en bij systeembeheer. Zijn  technisch talent heeft 
hij volgens hem van zijn moeder. Jip wilde eerst iets met 
dieren, maar nu denkt ze aan iets met kinderen. Ze past al af 
en toe een beetje op en ze kan heel goed met kinderen 
overweg. Daarnaast is Jip met een Quest over een museum 
bezig. In de vakantie gaat ze naar Corpus en daar bereidt ze 
zich met de Quest op voor. De Quests van het ontwerpen van 
een eigen land, is een verplichte, maar die is wel leuk. Die doen 
ze allebei.  
 
Jens vindt het fijn als hij veel goede antwoorden heeft bij 
Snappet, maar dat lukt niet altijd. Jip vindt leren juist saai, als 
je alles al weet. Daarom vindt ze de Quests zo fijn om te doen. 
Jens vindt het vaak wel moeilijk om aan de gang te gaan met 
spelling en rekenen. Als het echt  lastig wordt om zich daarop te concentreren, probeert hij 
met zijn kubus” (rubik’s cube) toch nog  in de stemming te komen.  
 
Jip en Jens hebben het allebei heel erg naar hun zin bij SOOOOL10-14. Op de vraag wat we 
nog kunnen verbeteren valt het stil. Hoe wordt SOOOOL10-14 dan een super school? Jens 
flapt eruit: “Als we mogen voetballen op het plein. Of als het niet mag, dat dan in ieder geval 
duidelijk is waarom dat niet mag.”Samen verzinnen Jip en Jens tot slot nog een slogan voor 
SOOOOL:  

 

Kom naar SOOOOl10-14, daar leer je leuk! 
 
 
29 september 2018 

©Dorien Stals 

Projectleider SOOOOL10-14  

Jens: “Tja, rekenen, spelling 
en lezen… ik weet dat het 
moet, maar ik zou het liever 
allemaal overslaan en altijd 
met computers bezig zijn. Ze 
uit elkaar halen en weer in 
elkaar zetten en zo. Er alles 
over weten. Maar daar moet 
ik eerst voor leren rekenen en 
spellen. Dat zeggen mijn 
ouders ook.” 
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Leerlingen helpen elkaar aan de instructietafel 

 

 

 

Presentatie Merthe: Ik en mijn omgeving 

 


