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 in praktijk: ontdekken wat bij je past  
 

SOOOOL10-14: Ontdekken wat bij je past door doen 

Bij SOOOOL is onderwijs anders. Daar mag je echt leren door doen en daar mag je uitvinden 
wat bij je past, omdat we daar het beste van 3 werelden bij elkaar brengen. Onze leerlingen 
zijn inmiddels gewend aan weekplanners, Snappet en Nieuwsbegrip. Met Quests leren ze 
leerdoelgericht werken rond allerlei onderwerpen. En na de herfstvakantie zijn we echt aan 
de slag gegaan met het benutten van de mogelijkheden op de praktijklocaties van het 
Dendron College en CITAVERDE college.  Het is plannen, plannen plannen en organiseren, 
organiseren, organiseren geblazen, maar we creëren samen wel een mooi onderwijsaanbod 
dat leidt tot  een grotere kansengelijkheid voor leerlingen. SOOOOL10-14, dat is ook 
ontdekken wat bij je past in de praktijk. 

Maatwerk bij taal en rekenen  

Voor rekenen en taal streven we naar maatwerk met 
Snappet en instructie naar behoefte. Onze extra 
instructiemomenten verdelen we daarbij over groep 
7 en 8 en over de week en onze leerlingen sluiten aan 
bij de instructie die past bij hun leerbehoefte voor 
dat onderdeel. Dat zijn de ingeroosterde 
instructiemomenten die door onze leerkrachten 
worden verzorgd. Daarnaast leren leerlingen ook nog 
veel van elkaar. Ze helpen elkaar verder en gebruiken 
andere woorden om uit te leggen hoe je bijvoorbeeld 
van een gram naar een ton gaat. En dat doet ons veel 
plezier, die bereidheid om elkaar iets uit te leggen en 
samen oplossingen te zoeken voor rekenproblemen.           

Leerlingen van groep 7 aan de slag met rekenen 

Maatwerk in de praktijk! 

Techniek 

Toen we begonnen met onderwijs te ontwikkelen voor SOOOOL10-14 vonden we het erg 
belangrijk dat we de leerlingen van SOOOOL alles kunnen bieden om uit te vinden wat bij hen 
past. Uitstel van keuzes en kiezen op grond van ervaringen, daar streven we naar. Om dat te 
realiseren is veel overleg nodig en we plannen ons suf, maar we zetten daarmee wel 
onderwijsidealen om in dagelijkse praktijk. En daar zijn we als je het ons vraagt best een beetje 
trots op. Door de samenwerking van Dynamiek, CITAVERDE en Dendron bieden we kansen en 
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geven we leerlingen veel meer mogelijkheden om talenten te ontdekken, voordat ze definitief 
voor een bepaalde richting gaan kiezen.  

Met de dag zien we het onderwijs dat we 
bieden, groeien in de richting van onze 
idealen. Aansluiten bij de leerbehoeften 
van leerlingen, de capaciteit die je samen 
hebt zoveel mogelijk benutten en je echt 
inzetten voor de ontwikkeling van jonge 
mensen. Leren door doen! In de week na 
de herfstvakantie gaat het in een keer snel. 
Onze leerlingen nemen op inschrijving deel 
aan heel veel  verschillende activiteiten. Op 
het Dendron College start een groep van 10 
leerlingen onder leiding van Cor van de 
Kerkhof met de eerste module techniek. Alle leerlingen gaan deze workshops trouwens 
volgen, omdat we vinden dat elke leerling op school echt in aanraking moet komen met allerlei 
vormen van techniek. Onze samenleving wordt immers steeds technischer. We hebben de 
docent gevraagd om ons aan het eind van dit traject te laten weten welke leerlingen volgens 
hem talent hebben voor een technische richting en er ook zichtbaar plezier in hebben. 
Leerlingen weten immers soms helemaal niet dat ze ergens aanleg voor hebben. Tijdens de 
workshop gaan de leerlingen aan de slag met verschillende technieken, ze ontwerpen, meten 
en beredeneren, leren werken met verschillende gereedschappen en ze zijn daarbij ook nog 
creatief. Tijdens deze module maken ze 3 werkstukken: een mobile, een maquette voor een 
knikkerbaan en een keuzeopdracht (bibberspiraal of sleutelophangplank). En  dat allemaal in 
lesblokken van 4 keer 3 uur. De leerlingen werken in een echt technieklokaal, met 
gereedschappen en heuse bouwtekeningen. 

Nogal wat leerlingen hebben aangegeven dat ze graag met programmeren aan de slag willen. 
In het klaslokaal van SOOOOL hebben Anne en Susan gezorgd voor een programmeerhoek. 
Ook aan die leerbehoefte voldoen we nu.  

Zorg en welzijn 

Niet alleen bij techniek kunnen leerlingen talenten ontdekken. 
Ook bij de afdeling Zorg en welzijn hebben ze ingeschreven op 
allerlei onderdelen. Het mooie daarvan is, dat onze leerlingen 
er ieder een buddy hebben in de derde of vierde klas aan wie 
ze gekoppeld zijn. Zo’n buddy helpt SOOOOL-kids als ze een 
instructie nog niet begrijpen of wijst hen de weg op het Zorg & 
Welzijnplein. Onze leerlingen konden kiezen voor meedoen 
met: Skills, Koken, Creatief en Grootkeuken. En daar werd flink 
gebruik van gemaakt. Jona en Jens gingen voor een diner voor 
twee, Ze hebben gevulde paprika’s leren maken en een lekker 
toetje. Bij skills stonden deze week vaardigheden van uiterlijke verzorging centraal. Sarahs 
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haren werden ingevlochten. Daar hebben we een mooie foto van, maar Ilses make-up die was 
verdwenen, die had ze er al afgehaald, voordat wij hem konden bewonderen.  

Noa, Dana en Rafke kozen ook voor Zorg & Welzijn en wel voor de workshop Creatief. Ze 
hebben alle drie een prachtige hanger gemaakt en zijn daar terecht reuzetrots op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mooi hoor meiden! Daar mogen jullie apetrots op zijn! 

  

Gesprekje in de wandelgangenmet Bas en Vince 
Bas is vandaag een beetje moe, maar wel heel voldaan. Hij 
heeft echt bijzonder hard gewerkt vandaag. Samen met 
Vince heeft hij gebruik gemaakt van onze stiltekamer. Er is 
flink vooruitgang geboekt bij spelling en rekenen en er is ook 
nog aan een Quest gewerkt. Voor de Quest heeft Bas een 
plattegrond gemaakt. Vince heeft ook aan zijn Quest 
gewerkt en verder nog aan rekenen, en spelling. We praten 
nog even over Snappet, maar het liefst vertellen Vince en Bas over hun stagedag. Ze hebben 
echt alles zelf geregeld. Eerst een brief geschreven en die zijn ze met wel een heel bijzondere 
koeriersdienst gaan bezorgen. Moeders zijn vaak onmisbaar.  Toch zijn Vince en Bas alleen 
naar binnen gegaan, mam mocht wachten op het parkeerterrein. Toen Bas en Vince vertelden 

Bas: “Pffffff.. ik ben 
best wel moe. Ik heb 
echt hard gewerkt 
vandaag” 
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dat ze een brief kwamen brengen om te solliciteren naar een 
stagedag, werden ze doorgestuurd naar een meneer met een 
bril en die moest wel even lachen om ons dappere duo. Ze 
werden nog niet meteen aangenomen, maar de vrijdag erop 
werden ze dan toch gebeld. “We mochten komen!” Het 
stagebedrijf heet Inter Chalet, het is een hele grote winkel, een 
bouwmarkt op een kleine 4 kilometer afstand van de school. Op 
de bewuste vrijdag moesten Bas en Vince zich om half tien 
melden bij de kassa. Daar werden ze al snel gescheiden. Ze 
kregen ieder een andere begeleider tijdens de stagedag en ze mochten ook andere dingen 
doen. Eerst was het gewoon meelopen en ze kregen uitleg over de winkel en over de 
afdelingen die er zijn. Bas zijn werk speelde zich verder af bij “de retouren”, hij moest de 
beveiliging op de teruggebrachte goederen checken. Vince mocht lampen in elkaar zetten, en 
dat waren van die hele grote, leeslampen en het was echt wel moeilijk om het laatste stukje 
er bovenop te krijgen. Het lukte maar net.  

Ouderklankbordgroep 

Deze week was ook de ouderklankbordgroep van SOOOOL10-14 voor het eerst bij elkaar. Met de 
ouders hebben we gesproken over ons onderwijs. Natuurlijk waren we vooral benieuwd naar wat onze 
kinderen thuis vertellen naar aanleiding van hun ervaringen. Op wat kleine verbeterpunten na, waren 
de ouders overigens positief. We hebben hen letterlijk gevraagd wat SOOOOL10-14 toevoegt. En dit 
zijn hun reacties: 

o Het leerplezier van de kinderen is groot, mijnkind gaat (weer) met plezier 
naar school 

o De  leerlingen groeien hier enorm, ze worden hier zo zelfstandig  en dat gaat 
heel snel.  

o De leerling leert hier al vroeg beseffen dat alles staat en valt met de eigen 
inzet 

o De leerling leert en is zichzelf daarvan veel meer bewust, doordat hij zelf  
leerdoelen stelt, de leerling leert in leerdoelen denken en handelen. 

o SOOOOL is niet te vrij/vrijblijvend, en biedt voldoende structuur.  
o SOOOOL biedt echt maatwerk. Dat is het hele grote verschil met de 

basisschool en de brugklas. 
o De basisscholen zijn heel erg prestatiegericht en minder gericht op een 

vloeiende ontwikkeling van de leerling. 
o Sociale context in de school bepaalt of kinderen op hun gemak zijn en kunnen 

leren. 

Al met al best een mooi rapportje voor SOOOOL10-14. Dat geeft weer veel energie om door te gaan. 

 

29 oktober 2018 

©Dorien Stals 

Projectleider SOOOOL10-14  

Vince: “Stages zijn 
hartstikke leuk. Je 
mag echt dingen 
doen. Dat is er juist  
zo leuk aan.” 
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Theorie bj techniek 
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Voorbeeld werkstuk bij techniek: mobile 
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Programmeerhoekje bij SOOOOL10-14 
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                           Gevulde paprika’s en een toetje 

 

Zorg en welzijn  Dendron College   
  Vak Klas Start Einde      
Maandag Skills  ZK4A 09:55 11:55 1* 2 1   
Dinsdag Koken VB2A 11:05 14:05 3 4    
               
Woensdag Skills ZK3 11:55 14:05 5 6    
               
Donderdag Creatief ZK3 08:15 09:55 7 8 4   
  Grootkeuken VB2A 12:25 14:55 9 1 2 11  
               
Vrijdag Skills ZB4 09:55 11:55 1 2 1   
  Creatief VB2A 10:15 11:55 9 8    
  Koken ZK3 11:05 14:05 10 12    

Techniek Dendron College 

 Vak Lokaal Start Einde      
Woensdag Techniek B17 11:05 14:00 13 14 15 16 10 

     1 8 9 7 17 
PSO Citaverde College             

 Richting Lokaal Start Einde      
Maandag Dier  CITA 08:30 11:45 17 18 12 14  
 Groen  CITA 08:30 11:45 6 7 8   

Rooster voor workshops Techniek, Zorg en Welzijn en Groen en Dier 

Namen van leerlingen zijn vervangen door een cijfer in verband met de AVG. 


