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: actief beleefonderwijs 

De maand juni zat boordevol activiteiten voor onze leerlingen en leerkrachten 
maar ook voor onze ouders. Ongelooflijk dat er nu al een heel jaar achter ons 
ligt van Samenwerkend Ontdekkend, Ontwerpend, Onderzoekend en 
Ondernemend Leren. En als kers op de taart was er de Slotweek waarin onze 
leerlingen zelf grotendeels het voortouw namen bij de organisatie van 
activiteiten, hoewel ouders hier en daar ook een steentje mochten bijdragen. 
Het thema Op reis biedt heel veel mogelijkheden om leren contextrijk te maken. 

De bloemetjes en de bijtjes 

Aan het begin van de maand zijn we van start gegaan met dieren die reizen.  De maanden mei 
en juni zijn zwermmaanden voor bijenvolken die kast of korf verlaten. Ans Hoeijmakers van 
Akkie’s tuin gaf een gastles over haar biologische tuin en haar bijen. Een les in de lente die 
letterlijk over de bloemetjes en de bijtjes ging. Bij een gastdocent is het altijd even spannend 
om te zien of de leerlingen wel geïnteresseerd zijn in het verhaal en of er een klik is met de 
groep. Ans slaagde er prima in de aandacht te vangen en vast te houden. En zo ontstond er een 
heel interactieve les  over het telen van fruit en kruiden zonder chemische bestrijdingsmiddelen 
of kunstmest en natuurlijke bestuiving door bijen. Onze leerlingen luisterden aandachtig en ze 
mochten verschillende soorten  honing en jams proeven.  Bij Akkie’s tuin valt wat te beleven.  
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Leerlingen die echt geïnteresseerd zijn in de 
imkerij kunnen een weekje later bij Ans en 
Henk op hun locatie terecht voor een paar 
verdiepende workshops.  Samen met enkele 
ouders, die deze groepsexcursie begeleiden, 
mogen ze met een heus imkerspak aan de 
bijenkasten in.  Zo’n avontuur is natuurlijk 
niet voor iedereen weggelegd. Dapper hoor, 
als je dat durft! Aansluitend was er ook nog 
een proeverij van honing, jam en fruit. 
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Leerling aan zet 

Leerlingen hebben zelf ook wel ideeën over wat ze anderen willen leren en hoe ze dat willen 
doen. Zo organiseerde Rafke samen met haar ouders bij het thema Op reis een excursie naar 
Golf en Country Club Geijsteren. Rafkes vader is hier head greenkeeper. Klasgenoten konden 
inschrijven om mee te gaan. De deelnemers leerden er van alles over golfen, holes, caddies, ze 
sloegen er een balletje en mochten ook nog eens rijden in de golfkarren. De jongens 
reserveerden er alvast een bijbaantje voor later. Eigenlijk zouden ze nu al willen starten, want 
zelf rijden in die karretjes dat is pas vet!  

Rafke leerde er als organisator natuurlijk ook van. Deze manier van leren is leerlingen en ouders 
zo goed bevallen, dat we die lijn graag doortrekken naar komend schooljaar. Bij het thema Ik 
en mijn omgeving mogen leerlingen dan samen met hun ouders een leerzame excursie voor 
klasgenoten organiseren. Dat is SOOOOL ten voeten uit. Leren doe je in en met je omgeving. 

 “It takes a village to raise a child”’. 
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Daar zijn ze dan: 17 nieuwe SOOOOL10-14 kids! 

Op woensdag 19 juni kwamen onze nieuwe SOOOOL-kids kennismaken met elkaar. We maakten 
pasfoto’s van hen voor het leerlingendossier en ze kregen allemaal een rugzakje met een mooie 
welkomstkaart met rebus, een flesje water en een lijst van benodigdheden voor het nieuwe 
schooljaar. Alle leerlingen waren natuurlijk al vaker hier geweest voor de informatieavond, de 
meeloopdag en het intakegesprek. Maar nu waren alle nieuwe leerlingen er tegelijkertijd en dan 
begint het avontuur pas echt.  

Het is allemaal nog erg nieuw en daardoor natuurlijk ook best spannend, maar wij denken dat 
al onze nieuwe leerlingen heel goed passen bij SOOOOL10-14 en dat ze het helemaal naar hun 
zin gaan hebben bij ons.  

Met kennismakingsspelletjes en een paar opdrachtjes vloog de tijd om. Best lastig om ook om  
jezelf in beeld te brengen, daar mag je natuurlijk wel even over nadenken. 
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Eindgesprekken, voortgang taal & rekenen, Quests en persoonlijke groei  

Juni is ook de maand van CITO-volgtoetsen en eindgesprekken. Alle leerlingen hebben samen 
met hun ouder(s) een gesprek gevoerd (onder tropische omstandigheden). Het team van 
SOOOOL10-14 heeft zijn leerlingen zien groeien op het gebied van meetbare prestaties als taal, 
spelling, rekenen en tekstbegrip. Daar zijn leerlingen zelf ook trots op. Sommigen lopen dan even 
binnen om dat te vertellen “Dorien, wij zijn bij SOOOOL kei veel vooruit gegaan! Op de 
basisschool was ik gezakt naar basisniveau en nu zit ik weer op vmbo-T.” Ook zagen we onze kids 
letterlijk in de lengte doorschieten. Al met al zijn we misschien nog wel het meest trots op hun 
groei in persoonlijke vorming. Bij de een is het lontje veel minder kort geworden, een ander kan 
veel beter samenwerken en er zijn er die voortaan écht voor zichzelf  op durven komen, goed 
kunnen organiseren of zelf initiatief durven nemen. Bravo kids! Goed gedaan! We gebruiken 
naast CITO- en Snappetgegevens ook een beschrijving in brede vaardigheden om onze leerlingen 
in kaart te brengen. Dat doen we tegen het licht van mogelijke uitstroomprofielen. Voor onze 
brugklassers kregen we daarnaast nog input van hun docenten Frans, Duits, wiskunde en 
techniek.  Natuurlijk is er ook aandacht voor de basisbehoeften om überhaupt  te kúnnen leren: 
Relatie: je veilig en geaccepteerd voelen, autonomie: de ruimte om zelf te kiezen en 
verantwoordelijkheid te nemen en competentie: vertrouwen en plezier in eigen kunnen. 
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Presentaties 

De vrije Quests ronden we af met presentaties. We krijgen antwoord op de vraag hoe de 
Eifeltoren is ontstaan en of er veel geld te verdienen valt aan een attractiepark. En ook krijgen 
we een vooruitblik op hoe de wereld er in 2025 uit zal zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shane heeft onderzocht wat Turkije tot een fijn vakantieland maakt en Merthe wat er allemaal 
komt kijken bij een skivakantie in Oostenrijk. Vince en Narin leren ons wat een medewerker bij 
een reisbureau allemaal moet doen en wat je er als klant zoal kunt regelen. Rafke vertelt ons wat 
een edelstenenonderzoeker doet. Bas en Michelina geven informatie over werkvergunningen 
voor Poolse werknemers. Bij de verplichte Quests presenteren Jan en Shane bijvoorbeeld de 
Europese unie, Martijn en Joep de betekenis van natuurlijke en kunstmatige grenzen, Vince en 
Narin  verzorgen een rondreis door Europa.  

Presentaties worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsschema waarbij wordt gelet 
op: de presentatievorm,  de werkverzorging, de inhoud, en de presentatietechniek: volume, 
articulatie en publiekscontact en of het ook echt leuk of interessant is om naar te luisteren. De 
leerlingen krijgen tips van de klasgenoten en de juf voor inhoud en vormgeving van hun 
presentatie. 
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Slotweek: 1 tot en met 5 juli 

Bij SOOOOL10-14 hebben we dit jaar de basis gelegd voor wat een mooie traditie kan worden: 
een echte Slotweek!  

Aan de Slotweek dragen we allemaal een steentje bij. Het team organiseerde de excursie, het 
zwemmen bij het Meerdal, trampolinespringen bij Jump XL. Alle andere activiteiten hebben de 
kinderen zelf bedacht en samen met hun ouders geregeld en uitgevoerd. 

 Maandag excursie naar Maastricht-Achen Airport 
 Dinsdag: zwemmen Meerdal 
 Woensdag: sport- en speeldag (bootcamp en turnen), picknick en zwemmen bij Ilse 
 Donderdag: opruimen, Jump XL, BBQ en kamperen bij Teun 
 Vrijdag: ontbijten, opruimen kamp 
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Excursie Maastricht Aachen airport 

De excursie naar de luchthaven was TOP. Alles net echt: inchecken, boardingcards, security, 
fouilleren, bagagecontrole, wachten (!), en ook echt met zijn allen het vliegtuig in ( een Fokker 
100). Alle leerlingen waanden zich echt voor eventjes de piloot. Een voor een zaten ze aan het 
stuur. We hebben een rondrit over het terrein gehad, de hangars gezien, het paardenhotel en 
de werkplaatsen voor groot onderhoud.  Tot slot was er nog een demonstratie van de 
luchthavenbrandweer en mocht iedereen ook zelf even spuiten. 

 

In een fotoalbum van SOOOOL10-14 zijn alle foto’s hiervan en van de rest van het jaar 
opgenomen. Ouders ontvangen deze link via Isy, zodat ze de foto’s kunnen downloaden.  
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Woensdag: Sport- en speldag 

De woensdag startte met een dropping in de Kasteelse bossen. De temperatuur nodigde uit tot 
een frisse duik. Aansluitend was er de keuze tussen deelnemen aan de bootcamp of turnen in de 
sporthal van Dendron. Daarna picknicken bij Ilse en ook daar mochten leerlingen gebruik maken 
van het zwembad. Op een misverstand in Whatsapp na is alles in goede harmonie verlopen. 
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Donderdag opruimen, Jump XL, BBQ met overnachting 

Op donderdag hebben de leerlingen eerst op school opgeruimd en hun kluisjes leeggemaakt. 
Ongelooflijk trouwens, wat er allemaal in zo’n klein kluisje past. En verder moesten de leerlingen  
ook  nog de lokalen netjes achterlaten. Toen dat allemaal gebeurd was, werd het springen 
geblazen bij Jump XL. Daarna gaat iedereen naar huis om spullen in te pakken voor de 
overnachting. 
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En zo was er bij SOOOOL10-14 toch nog een minikamp aan het einde van het jaar. In Helenaveen 
bij familie Van den Broek stonden 2 prachtige, grote tenten en waren alle voorzieningen 
voorhanden om met een grote groep te overnachten. Niet iedereen kon of wilde blijven slapen, 
dus een aantal leerlingen is ’s avonds na de BBQ opgehaald. Over de rest waakte Pieter van den 
Broek als een uiterst plichtsgetrouwe nachtwacht. 

Ook het team van SOOOOL10-14 was als gast aanwezig bij de BBQ. Daar verrasten de leerlingen 
ons met cadeautjes als bedankje voor het mooie jaar: bruisballen voor in bad met een pakkende 
tekst voor de juffen en Simone, een Mooie-Momenten-Pot met daarin briefjes waarop ieder zijn 
of haar mooiste moment van het afgelopen jaar had genoteerd, potten jam en een mooi 
zelfgemaakt bloemstukje voor op het bureau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best wel fit bij het ontbijt 
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Op de laatste dag namen we afscheid van Joep, Shane en Martijn die ervoor gekozen hebben 
naar de brugklas te gaan. We vonden het fijn dat jullie een jaar bij ons waren en wensen jullie 
heel veel succes op Dendron of Citaverde. Kom vooral nog eens bij ons langs om te vertellen hoe 
het met je gaat. 

Alle anderen zien we na de vakantie weer terug bij SOOOOL10-14. We starten dan met 2 groepen 
waarbij de verdeling m/v wat evenwichtiger is dan nu. 

 

 

 

 

 

En we nemen ook  nog afscheid van juffrouw Simone, onze eerste stagiaire. Ze heeft het heel erg 
goed gedaan bij ons en ze kreeg dan ook een klinkende beoordeling. Met het stuur van haar 
loopbaan stevig in handen wensen wij haar straks een vliegende start van een mooie carrière in 
het onderwijs. Dank je wel, Simone!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot: Dank je wel ouders en kinderen! Zonder jullie was SOOOOL10-14 een papieren plan 
gebleven. Een mooi idee voor hoe onderwijs óók kan zijn. Dankzij jullie vertrouwen in ons concept 
is SOOOOL10-14 realiteit geworden. SOOOOL10-14-onderwijs is belééfonderwijs en dat doen we 
samen. Dank jullie wel allemaal en tot ziens op dinsdag 21 augustus. 

Team SOOOOL10-14 

Anne Geurts, Susan Peters & Dorien Stals 

 Totaal groep 7 groep 8 klas 1 klas 2 

Totaal  33 8 14 9 2 

v 15 v 3 v 8 v 5 m 0 v 

m 18 m 5 m 6 m 4 v 2 m 


