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: op reis 

Na de meivakantie ging SOOOOL10-14 meteen van start met het nieuwe thema: 
Op reis. Achter de schermen staan ondertussen veel werkzaamheden in het 
teken van schooljaar 2019-2020. Voorlichting op Dynamiekscholen, nog een 
extra infoavond voor ouders en kinderen die erover denken naar SOOOOL10-14 
te komen, intakegesprekken en warme overdrachtsgesprekken, nadenken over 
de formatie en flink aan de slag met het ontwikkelteam dat werkt aan het 
programma voor komend jaar. Anne, Susan en Dorien gingen ook een dagje op 
reis en bezochten de conferentie Toekomstgericht lesgeven. Ze ontdekten daar 
dat het concept SOOOOL10-14 echt 100%  future proof is. 

In de afgelopen maand waren er weer een heleboel leeractiviteiten 
met flink wat variatie waarbij we werken vanuit een solide basis. 
Snappet (taal en rekenen) en Nieuwsbegrip (Begrijpend Lezen) 
blijven vaste ankerpunten in ons concept. Evenals  Engels en de 
verplichte Quests. Een aantal leerlingen oefent op dit moment met 
NUMO, een nieuwe programma voor taal,  rekenen en Engels waarbij 
leerlingen verder op niveau kunnen doorgroeien. De eerste geluiden 
over NUMO zijn positief. Het is uiterst gebruiksvriendelijk en 
leerlingen werken er graag mee. We zullen aan het eind van het 
schooljaar echt evalueren hoe de proeflicenties zijn bevallen. We verwachten NUMO te gaan 
inzetten bij leerlingen die een jaar of langer bij ons met Snappet hebben gewerkt. Voor wie zich 
alvast wil verdiepen in NUMO is dit de website: https://www.numo.nl/  

 

Nieuwe meubels 
Na de meivakantie zijn er nieuwe meubels geplaatst. Door de opstelling nodigen ze uit tot 
overleg. De leerlingen werken er dan ook graag aan wanneer ze moeten samenwerken.  
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Inspiratiesessies 

Bij SOOOOL10-14 vinden we het heel erg belangrijk dat het thema bij onze leerlingen echt gaat 
leven. Natuurlijk kun je bij een onderwerp als Op reis legio filmpjes op Youtube vinden waarbij 
reizen aan bod komt op de meest uiteenlopende manieren. Maar niets maakt onderwijs zo 
levend als een mens die vanuit zijn of haar passie een boeiend verhaal vertelt en zo de  
leerlingen inspireert. Lekker interactief met veel ruimte voor vragen. En daar maken wij dan 
ook graag gebruik van om onze leerlingen op ‘aan’ te zetten. En op ‘aan’ gingen ze! Eerst nog 
wat schoorvoetend maar ondertussen  helemaal. 

 

6 mei: Sandra Vestjens mobiel reisbureau 

Sandra is de eerste van een hele reeks inspirerende gasten. 
Sandra heeft een mobiel reisbureau en komt bij de mensen 
thuis. Aan de hand van haar facebookpagina neemt ze de 
leerlingen mee in haar reiswereld. Aan het eind van het 
verhaal kunnen de leerlingen een prijsje winnen door het 
juiste antwoord te geven op de vragen die Sandra stelt. 
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Woordweb Op reis 

Aansluitend aan de eerste inspiratiesessie wordt het thema 
verder verkend. Met de hele groep maken de leerlingen een groot 
Woordweb, hiermee de grenzen van het thema opzoekend. Op 
reis in de tijd, op reis in de ruimte, op reis omdat het mag tijdens 
vakanties of omdat het moet vanwege je werk of omdat je 
genoodzaakt bent te vluchten uit je land. Vervolgens werken 
leerlingen aan een aantal Keuze-Quests en proberen ze al te 
komen tot eigen leervragen en onderzoeksvragen waarop ze een antwoord willen vinden. 
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Leren leren 

Waar bij het thema voeding vakken als biologie, natuurkunde, sport en beweging meer centraal 
staan, leent op reis zich heel goed voor verplichte Quests rond aardrijkskunde, economie en 
vreemde talen. Ook hebben we bij dit thema veel aandacht besteed aan het Leren leren. Zowel 
voor zaakvakken als aardrijkskunde en geschiedenis als voor de talen.  

Juffrouw Simone  laat de leerlingen allerlei verschillende manieren van leren zien en beleven 
wanneer ze gaan leren voor de topografietoets. De kinderen mogen uitproberen wat het best 
bij hen past. Verspreid over verschillende ruimtes zijn ze op meerdere manieren aan de slag 
gegaan met het zich eigen maken van de ligging en de namen van landen en steden in Europa. 
Ze krijgen ruim tijd om zich ook op school voor te bereiden op de Topotoets. De een werkt 
met een memoryspel en veel eigen plaatjes, de ander met een app, weer een ander met 
telkens kijken en opschrijven of inspreken en afluisteren. “Let op! Iedereen leert anders. 
Probeer verschillende dingen en kies wat je ZELF fijn vindt” staat er op het digibord. En zo is 
het ook: goed leren is een kwestie van doen en zelf ontdekken wat bij jou past. Maar bij elke 
manier hoort in ieder geval herhaling van het geleerde op verschillende momenten. 

  

 
Europa op de kaart 
 
Terwijl het in het wereldnieuws voortdurend over Brexit en de Europese unie gaat, zetten we 
ook bij SOOOOL10-14  Europa op de kaart. En dat niet alleen bij topografie. De leerlingen leren 
van alles over verschillende talen en culturen binnen Europa. In eerste instantie zijn de bekende 
vakantielanden: Engeland, Italië, Frankrijk en Duitsland behandeld met behulp van een 
projectkoffer, gevuld met boeken, kleding, vlaggen en andere materialen. Het team had zich van 
deze koffer en bijgeleverde lesideeën wat meer voorgesteld dan het in werkelijkheid was. In de 
toekomst zullen de landen ongetwijfeld weer aan bod  komen, maar de projectkoffer bestellen 
we voor onze doelgroep niet meer.  



5 
 

 

 

Leren leren bij de topografie van Europa 
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13 mei: Expeditie Robinson 

Soms hebben we geluk, dan hebben  
we een echte celebrity bij SOOOOL. 
Dominique Hazeleger, finaliste van het 
bekende TV-programma Expeditie 
Robinson, zorgde ervoor dat onze 
leerlingen op het puntje van hun stoel zaten. 
Dominique kan putten uit een grote rugzak vol 
verhalen en zij vertelde dan ook honderduit over 
overleven op een onbewoond eiland en allerlei 
uitheemse diersoorten die we hier nooit in het wild 
zullen tegenkomen. 
Leerlingen leren van haar niet alleen iets over reizen, 
maar ook over doelen stellen en doorzetten. Waar 
de aandacht voor een spreker  normaal gesproken na 
drie kwartier toch echt wel op is in ons klasje, 
luisterden de leerlingen na anderhalf uur nog steeds ademloos naar Dominique. Topklasse, hoor! 
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14 mei: Het reizen van de toekomst: virtual reality 
 
Op 14 mei is Martijn Janssen, expert Virtual Reality en docent Nederlands van het Dendron 
College, bij ons voor het verzorgen van een gastles samen met een leerling van de VR-groep. En 
dat hebben we geweten! Per tweetal kregen de leerlingen een VR-bril en een instructie. Zo had 
de helft van de groep  tegelijkertijd een VR-beleving. Ze zaten in de achtbaan of in een wild river 
rafting-avontuur. Alles zó levensecht dat er flink op los werd gegild.  

Voor deze eerste sessie met virtual reality hebben we in overleg met Martijn gekozen voor een 
echte VR-beleving. Leerlingen die bij  het thema Op reis nog meer verdieping willen met virtual 
reality of misschien zelf aan de slag willen met het máken van VR-filmpjes, kunnen dat aangeven 
bij juffrouw Anne, Susan of Simone. We gaan dan kijken wat er met de VR-groep nog meer 
mogelijk is. Ook kunnen leerlingen van SOOOOL10-14 zich voor langere tijd aansluiten bij die VR-
groep. Tot nu toe heeft nog niemand zich hiervoor gemeld.  
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16 mei: wereldreizigers Freek Linders en Jeanine Kellenaers 

Freek en  Jeanine hebben samen 13 landen bezocht en op 1 na alle werelddelen. Anderhalf jaar 
lang hebben ze oost én west verkend. Thailand, Vietnam, Maleisië, Indonesië maar ook Australië 
en Nieuw-Zeeland. Voor een deel reisden ze samen, maar soms ook los van elkaar met een vriend 
of helemaal alleen. Jeanine heeft pedagogiek gestudeerd en vond in Australië een baan als au 
pair in een gezin. Terwijl Freek in de bouw aan de slag kon. Jeanine en Freek hebben vooral 
geleerd dat in het oosten het leven veel relaxter is en dat iedereen daar heel erg gastvrij is en 
alles met je wil delen. De kinderen van SOOOOL10-14 luisteren graag naar de authentieke 
verhalen van deze jonge wereldreizigers. Met gemak kunnen ze het opbrengen om anderhalf uur 
te luisteren. En natuurlijk hebben ze ook heel veel vragen over het leven in het buitenland. Zodra 
het over Thailand gaat, kan Narin natuurlijk ook aardig meepraten. Voeding, wilde dieren, de 
mentaliteit van de bevolking, onze leerlingen willen alles weten over de avonturen van Freek en 
Jeanine. We zien hen in de toekomst dan ook graag weer eens bij ons terug. 
 
 
 

   

Freek en Jeanine presenteren aan de hand van 
een website waarop een wereldkaart staat die 
alle punten op de wereld verbindt waar ze 
geweest zijn. SOOOOL kwam het duo op het 
spoor door een artikel in de  Hallo:  

“Reiskoffer gevuld met kleding van negen 
landen 

Kangoeroes ontwijken op de weg, survival in de 
bush en wonen als nanny in een gezin in 
Australië. Anderhalf jaar hebben Jeanine 
Kellenaers en Freek Linders uit Hegelsom de 
reis van hun leven gehad. Het stel kijkt nu met 
heel veel levenservaring, plezier en lol terug op 
deze tijd….……” 

Zo maken we onderwijs contextrijk. 
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21 mei: Excursie naar Munckhof BV 

Als je in Horst aan bedrijven denkt in de reisbranche dan kom je al snel bij Munckhof BV. Op 21 
mei verzorgde Bob Obers van Munckhof een prima excursie. Leerlingen kennen het bedrijf vooral 
van de bus, maar vandaag kregen ze een kijkje achter de schermen. Ze zagen ook allerlei 
beroepen voorbij komen: touringcar- of taxichauffeur, planner, telefonist, monteur, reisadviseur 
etc. etc. Ook was er nog tijd voor het maken van een puzzeltje.  
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Werving en meelopers: 8,15,22 en 23 mei 
Veel leerlingen hebben meegewerkt om op de basisscholen van Dynamiek uit te leggen hoe wij 
leren bij SOOOOL. Of ze hebben deelgenomen aan de informatieavonden. Ze hebben flink hun 
best gedaan. Zelfs ’s avonds waren een heleboel leerlingen bereid om uitleg te geven aan ouders 
of samen met de juffen potentiële nieuwe leerlingen een SOOOOL-beleving te geven. Op 8, 15 
en 22 mei hadden we grote groepen meelopers, soms wel 12 per dag. Ook in juni komen er nog 
leerlingen een dagje proeven aan SOOOOL10-14. Voor Dorien was het leuk,  maar ook nuttig om 
eens met kleine groepjes leerlingen op pad te gaan en kennis te maken met al die scholen van 
Dynamiek. We hebben niet van tevoren geoefend, we willen immers gewoon laten zien wat we 
doen bij SOOOOL10-14. De leerlingen vertellen voor de vuist weg hun ervaringen en dat doen ze 
prima.   
Tijdens de meeloopdagen en de informatieavonden valt op dat ons onderwijs bij de meeste 
kinderen die zich ertoe aangetrokken voelen, goed past. Belemmeringen zijn vaak de afstand, het 
fietsen en het achterlaten van vrienden en vriendinnen en al het vertrouwde. In ieder geval 
krijgen we er komend jaar een tweede groep bij. Sommige leerlingen komen nu nog meerdere 
dagen meelopen om de overgang makkelijker te maken of om ons de gelegenheid te geven nog 
eens te bekijken of SOOOOL voor deze of gene inderdaad een passende keuze is. Onze meelopers 
zijn meestal niet als zodanig herkenbaar en presenteren zonder gêne aan een klas vol leerlingen 
en/of ouders hun Quest. Petje af hoor! Als je dat al kunt in groep 6 of 7 is dat veelbelovend. 
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4 juni: Teun van Rensch, altijd op zee 

Teun van Rensch is op zijn 17e bij de Marine gegaan. Nu is hij bijna 
30. Zijn woonplaats is Horst, maar hij is vaak maanden van huis.  
 
Teun heeft veel te vertellen: verhalen over heimwee en zeeziekte, 
spannende missies naar Somalië en Zuid-Afrika en over hoe hij 
vroeger op het idee kwam om bij de marine te gaan. Teun kwam 
eigenlijk op bezoek voor een interview voor de jubileumkrant van 
Dendron die uitgeven wordt ter ere van het 25-jarig bestaan. Maar 
de kans was te mooi om niet ook onze leerlingen in gesprek te 
laten gaan met iemand die voortdurend op reis is voor zijn werk.  
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Quests: verplicht en keuze 

Naast een keuze uit verplichte Quests zoals: 
 

 Europese Unie 
 Grenzen 
 Polen in Nederland   
 Reizen door Europa 
 Stad door de eeuwen heen 
 Wereldreis 

 
gingen de leerlingen aan de slag met hun eigen 
Quests. Ze bekijken daarbij ook graag de 
mogelijkheden voor stages in de omgeving.  
Sommige leerlingen werken samen, anderen 
werken alleen aan hun vrije Quest.  
 

 Hoe is de Eifeltoren ontstaan?  
 Hoe is het om als vluchteling op een nieuwe school te komen?   
 Hoe worden waterdieren vervoerd naar een ander land?             Stage kasteelpark Born 
 Hoe ziet de wereld eruit in 2025?  
 Hoeveel kost een skivakantie?  
 Kun je veel geld verdienen met een attractiepark?                         Stage in attractiepark 
 Waarom is Spanje het favoriete vakantieland van Nederlanders?  
 Waarom is Turkije zo populair om op vakantie te gaan? 
 Wat doet een mineralenzoeker precies?  
 Wat gebeurde er in Europa tijdens WOI?  
 Wat houdt medewerker animatie op een vakantiepark in?   Stage bij Centerparcs 
 Wat kun je precies op een reisbureau doen?                                      Stage bij reisbureau 
 Welke reizen maakt Max Verstappen?       

 
Workshops 
In mei konden de leerlingen ook weer op inschrijving deelnemen aan de workshops Zorg & 
Welzijn op Dendron: skills, koken, grootkeuken  en creatief. Bij Citaverde stonden voor Teun, 
Joep,  Jona,  Bas, Michalina, Noa en Rafke: Dier, Groen, Bloem, Creatie of Plant op het 
programma.  
Op woensdagen is er nog steeds van 11.00-14.00 uur techniek. De docent, Cor van de Kerkhof, 
was er twee weekjes tussenuit. Die weken hebben onze leerlingen voor de meelopers bij 
SOOOOL10-14 de workshop Tassen decoreren verzorgd, die ze zelf aan het begin van het 
schooljaar een keer hebben gevolgd. En dat deden ze prima! 
Cor van de Kerkhof laat leerlingen hun eigen werk mede beoordelen en gaat met hen in gesprek 
over het cijfer dat zij zichzelf zouden toekennen. Ze mogen dan toelichten waarom ze iets gedaan 
hebben. Een poppetje kan bijvoorbeeld goed vastgeschroefd staan of juist niet. Als het de 
bedoeling is dat het roteert, is los een must, anders niet. Zo leren ze reflecteren op hun eigen 
werk.  
  

360 º filmpjes geven ook antwoord op bepaalde  leervragen. 
You Tube brengt de wereld in de klas. 
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Samen invullen van de laatste schoolweek 

Bij het thema Op reis past zeker ook het bedenken en organiseren van uitstapjes voor de hele 
klas. De leerlingen mogen zelf activiteiten bedenken voor de laatste week ( 1 t/m 5 juli).  Alles 
wat geld kost, daarover gaat het team beslissen en alles wat geen geld kost, daarin mogen de 
leerlingen de lead nemen. Met ouders van de klankbordgroep is besproken dat ouders op school 
een vergadering beleggen met de leerlingen en daarin bekijken wat haalbaar is. 

Voorstel is dat de vergadering plaatsvindt op momenten dat de leerlingen hieraan werken: op 
donderdag of vrijdag. Op Isy is hiervoor een oproep verschenen.  
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Maandag ontwikkeldag 
Op maandag werken we met het ontwikkelteam aan de thema’s van komend schooljaar en 
verbeteren we de thema’s die achter ons liggen. Met Curriculum.nu  kijken we vooral naar het 
domein Burgerschap en straks willen we ook voor andere domeinen hiermee aan de slag. Het is 
een gigantische klus, maar we werken goed samen, met elkaar en met curriculum.nu. Door 
middel van Grote opdrachten,  bouwstenen en een overzicht van brede vaardigheden met denk- 
en werkwijzen die specifiek voor Burgerschap zijn als basis.  Ook de intakegesprekken en warme 
overdracht  vragen nu de nodige tijd en aandacht van de ontwikkelgroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op  woensdag 29 mei zijn Anne, Susan en Dorien naar een 
professionaliseringsevent over toekomstgericht lesgeven 
geweest. Juffrouw ‘Sharley Crompvoets en stagiaire Simone 
hebben die dag voor de klas gezorgd.  

Op een schaal van 1-10 schalen we onszelf zowel voor als na 
het event in op een 8 tegenover een 5.9 van de zaal, die 
boordevol collega’s uit het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs zit. Vooral Sjef Drummen van Agora Roermond 
weet het publiek te boeien.  

Het congres sterkt ons in het idee dat er in het onderwijs 
nog heel veel anders kan én anders moet als technologische 
ontwikkelingen doorgaan in het tempo van vandaag. 
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Enorm veel plezier tijdens de lessen virual reality   
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Samenwerken in de treinsets 

 


