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: SOOOOL10-14 kort maar krachtig 

April telde slechts drie lesweken. Toch gebeurde er veel bij SOOOOL10-14. Kort 
maar krachtig is dus zeker van toepassing op de voorbije weken. Veel doe-
dingen rond het thema voeding, de eindtoets voor onze achtstegroepers en 
leerlingen gingen op roadtour langs diverse basisscholen van Dynamiek 
Scholengroep om daar aan de leerlingen en hun leerkrachten te vertellen wat 
SOOOOL10-14 eigenlijk is. Juist voor de vakantie hadden we 
een goed bezochte informatieavond. 43 leerlingen kwamen 
toen met hun ouders een kijkje nemen om te bepalen of 
SOOOOL misschien ook iets voor hen is. 

Voeding, duurzaamheid en insectenproeverij  

Til Jansen van jeugdwerkgroep IVN (Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid) uit Helden gaf bij SOOOOL10-14 een gastles over 
duurzaamheid bij het thema voeding.  

Bij SOOOOL moedigen we onze leerlingen aan om te ontdekken en te 
onderzoeken. In dat kader bezochten we 1 april dan ook Bagels & Beans. Hier kregen we uitleg 
over duurzaam voedsel en er was een insectenproeverij. Voor wie de moed had, waren er 
meelwormen en voor de echte durfallen onder leerlingen en ouders ook sprinkhanen. Voor wie 
zoveel ontdekken en onderzoeken een brug te ver was, werd er in plaats van bugs een lekkere 
bagel met cream cheese en/of jam geserveerd en er was voor iedereen een drankje. Bas heeft 
alle soorten insecten geproefd. Zijn bevindingen: “De meelworm en de sprinkhaan hebben een 
wat zoetige nasmaak, maar de sprinkhaan is knapperiger en heeft meer bite, eigenlijk lijkt het 
net chips.” Een echte fijnproever, onze Bas. 

 

Gastles IVN 
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SOOOOL10-14 onder de loep   

Onze tienerschool maakt deel uit van de officiële landelijke pilot voor 10-14-jarigenonderwijs. 
Dat betekent dat er bij SOOOOL10-14 in opdracht van het ministerie een meerjarig onderzoek 
loopt. Onderzoeksbureau Oberon voert dat onderzoek naar ons onderwijs en naar de 
tevredenheid van iedereen die erbij betrokken is uit. Te zijner tijd verschijnt er een rapport met 
onderzoeksresultaten. Ook vragenlijsten voor leerlingen, ouders en de leerkrachten zullen hier 
deel van uitmaken. Op 2 april waren Rianne Exalto en Lieve Heijsters, beide onderzoeker bij 
Oberon, van ’s morgens negen tot ’s avonds half acht bij ons te gast. In die tijd proefden zij de 
sfeer bij SOOOOL10-14 en voerden zij gesprekken met: 

 leerlingen 
 ouders van de klankbordgroep 
 het  SOOOOL-team 
 leden van de stuurgroep van SOOOOL10-14  

Zodra het rapport in het najaar beschikbaar is, delen we het natuurlijk met ouders en andere 
belangstellenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rianne Exalto en Lieve Heijsters nemen SOOOL onder de loep 

 

Buitenlesdag  op SOOOOL10-14 

Onder leiding van Simone, onze stagiaire, deden we mee aan de nationale buitenlesdag. Breuken 
en spelling oefenen terwijl je buiten beweegt, is wel heel bijzonder en past als werkvorm goed 
bij actieve leerlingen. Eerst opdrachten downloaden met een QR-code en dan aan de slag! 
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Lekker actief met spelling en rekenen tijdens de buitenlesdag  
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SOOOOL10-14 gaat door!   

 

 

 

 

 

Femke                                                                 Germy                                                Marlon  

Dynamiek Scholengroep, CITAVERDE college en het Dendron College bestendigen hun 
samenwerking. Dat is goed nieuws en dat brengt ook weer veel activiteit met zich mee. De 
ontwikkelgroep van SOOOOL die gedurende het schooljaar uit het Anne, Susan en Dorien bestaat, 
krijgt nu extra ondersteuning vanuit elke organisatie. We stellen de dames hier graag even voor. 
Vanuit CITAVERDE college werkt Femke Timmermans, vooral rekenspecialist, voor ons. Femke 
was vorig jaar al actief als lid van de ontwikkelgroep en beschikt dus al over het volledige 
SOOOOL-DNA. 

Nieuw in onze ontwikkelgroep is Germy van de Ven. Zij is werkzaam als teamleider en leerkracht 
op BS De Peddepoel in Wanssum, een van de scholen van Dynamiek Scholengroep. Germy is een 
enthousiast lid van ons team en heeft de smaak van SOOOOL10-14 al snel te pakken gekregen.  

Vanuit het Dendron College neemt Marlon de Jesus Duarte deel. Marlon is docente Engels en 
een echte expert op het gebied van ict-gebruik en met name iPadonderwijs.  Ook Marlon heeft 
vorig jaar al gewerkt in het ontwikkelteam en is sindsdien besmet met het SOOOOL-virus. 

Samen werken we aan de doorontwikkeling van de thema’s, de ontwikkeling van het portfolio in 
Simulise en zijn we steeds op zoek naar het beste voor onze leerlingen op alle gebied. Die vraag 
blijven we ons steeds stellen: Wat kunnen we beter doen binnen de tijd, ruimte en middelen die 
we hebben?  

 

 Kok in de klas: 8 april 
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Als het om ervaringsleren gaat, is SOOOOL10-14 er als de kippen bij om dat te realiseren.  We 
hebben ons meteen aangemeld om mee te doen met Kok in de klas, maar helaas was er voor 
ons geen chef-kok meer beschikbaar. Geen wonder als er 350 scholen mee willen doen en er 
slechts 150 chefs beschikbaar zijn. Uiteindelijk kwam het dankzij juffrouw Susan toch nog goed. 
Zij zorgde ervoor dat Chef-kok Maurice Smits samen met zijn pupillen van Praktijkschool het 
Wildveld op 8 april bij SOOOOOL10-14 aan de slag ging. Al onze leerlingen leerden verschillende 
smaken verkennen en herkennen en pasten allerlei snijtechnieken en structuren toe bij het 
voorgerechtje dat ze mochten maken. 
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Jongens in hun kracht 

 

 

 

 

 

 

Het traject Jongens in hun kracht loopt nog steeds. Op donderdagmiddag gaan de jongens 
onder leiding van Eelco van Coevorden, gecertificeerd RAW-trainer, aan de slag met zichzelf en 
met elkaar.  

Respectvolle omgang met de ander en rust vinden in je buik en in je hoofd zijn hierbij belangrijke 
doelen. Na de meivakantie volgen er nog 2 sessies ter afronding in een kleinere groep van 6 
personen. Onze meisjes werken in de tussentijd met juffrouw Anne aan girl power en 
meidendingen.  

 

Juffrouw Simone schrijft geschiedenis 

Het thema voeding door de tijd heen, geeft leerlingen een beeld van 
hoe mensen in vroegere tijden leefden. Met juffrouw Simone 
verdiepen de leerlingen zich in tekstbronnen, beeldbronnen, 
opdrachten en weetjes over eten en drinken in de Oudheid. Voor 
Simone is het prettig om een lessenreeks zelfstandig te kiezen, deze 
lessen voor te bereiden én te geven aan de klas.  Ook leert ze onze 
leerlingen hoe we aan al die kennis over de oudheid zijn gekomen. 
Ze leren dat archeologen altijd op zoek zijn naar geschreven en 
ongeschreven bronnen die ons vertellen hoe de Romeinen in de 
oudheid leefden. Tot slot ontwerpen de leerlingen nog een 
Romeinse keuken. 

  

 

 

 

  

Met een hand in het gips loodst juffrouw Simone onze leerlingen door de oudheid heen. 
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Voeding door de eeuwen heen:  

de oudheid 
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Route 8 voor achtstegroepers 

De leerlingen van groep 8 hebben op 16 
en 17 april de eindtoets basisonderwijs 
gemaakt. Dat gebeurde in een tamelijk 
ontspannen sfeer zonder al te veel stress. 
Voor de leerlingen van het Tienercollege 
is het een tussenstand. Voor de enkeling 
die naar Citaverde of Dendron gaat, kan 
een plaatsingsadvies eventueel worden bijgesteld indien het toetsresultaat in positieve zin erg 
afwijkt van het al eerder vastgestelde advies. Dat gebeurt altijd in overleg en geldt dus alleen 
voor leerlingen die het beter doen dan verwacht. 

Questtijd: presentaties en antwoorden op onderzoeksvragen 

Bij de vrije Quests krijgen onze leerlingen de smaak te pakken. Ze bedenken mooie leer- en 
onderzoeksvragen en aan het eind volgt er meestal een Powerpoint- of posterpresentatie als 
afsluiting. 

Onderzoeksvragen bij het thema voeding 

 Hoe kun je gerechten zo mooi en aantrekkelijk mogelijk fotograferen? 
 Hoe wordt bier gemaakt? 
 Hoe krijgt mijn smartphone voeding? 
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 Hoe ontstaan bacteriën en schimmels bij voedselbederf? 
 Wat is het verband tussen voeding, energie en gewicht?  
 Wat zijn de eetgewoontes in Japan? 
 Welk fruit is het gezondst voor een mens? 
 Hoe worden frikandellen gemaakt? 
 Wat zijn de eetgewoontes in Thailand?  
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Roadtour en informatieavond voor  nieuwe SOOOOL-leerlingen 

Onze leerlingen gaan graag op tournee om te vertellen over 
hun school. Jona, Noa, Rafke, Sjoerd, Merthe, Michelina, 
Bas, Sarah, Ilse, allemaal bezochten ze met Dorien en/of  
Simone basisscholen van Dynamiek om te vertellen over 
SOOOOL10-14 onderwijs. 

De roadtour was succesvol, want tijdens onze eerste 
informatieavond waren er maar liefst 43 kinderen die 
samen met hun ouders kwamen voor een SOOOOL-
beleving. Dank aan alle leerlingen en ouders van SOOOOL 
die ons hebben geholpen te laten zien en horen wat wij doen. 
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Afsluiting thema Voeding  

 

Na de meivakantie starten we met het nieuwe thema: Op reis. In ieder geval staat er dan ook 
een virtuele reis op het programma met een module Virtual Reality en natuurlijk zullen we ook 
weer regelmatig gasten ontvangen of zelf erop uit trekken. Ook geeft dit onderwerp weer heel 
veel mogelijkheden voor individuele leer- en onderzoeksvragen van onze leerlingen. 

Het toetje bij het thema voeding bestond uit: aardbeien. Vrijdag voor de meivakantie ging de 
klas met juffrouw Anne op excursie naar Limgroup B.V. Hier kregen ze eerst een korte presentatie 
met uitleg over wat het bedrijf doet: veredeling van gewassen zoals aardbeien en asperges. 
Limgroup is altijd bezig met het combineren van eigenschappen van bestaande rassen om nieuwe 
aardbeien te ontwikkelen, die mooie vruchten geven en lekker van smaak zijn. En over die smaak 
daar mochten onze leerlingen over meebeslissen. Zij vormden met elkaar een testgroep en ze 
mochten de verschillende aardbeiensoorten beoordelen. De smaakpapillen van kinderen en 
pubers zijn veel verfijnder dan die van volwassenen en dus uitermate geschikt hiervoor. Van 10 
verschillende aardbeisoorten per tafel mochten de leerlingen hun waardering geven voor smaak, 
kleur, grootte en de bite van de aardbei. En daar deden ze flink hun best op.  
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