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: start voor de tweede keer 

Op dinsdag 20 augustus startte voor 32  SOOOOL-kids het nieuwe schooljaar. 
Met een nieuw lokaal, een nieuwe juf en maar liefst zestien nieuwe 
groepsgenoten. Zestien kinderen van groep 7 en 8 maken nu de overstap naar 
SOOOOL10-14. Sommigen in een keer en anderen na een aantal 
meeloopdagen voor de vakantie. Het jaar is begonnen, we gaan er samen 
weer iets moois van maken. 

Spannend 

Een beetje  buikpijn hoort erbij als je op tien- of elfjarige leeftijd het lef hebt om in je eentje 
van school te veranderen en zélf te kiezen voor Samenwerkend,  Onderzoekend, 
Ontdekkend, Ontwerpend, Ondernemend Leren. Ook al is de keus met nog zoveel 
overtuiging gemaakt, aan het einde van de vakantie krijg je toch die kriebels in je buik. En 
dat geldt misschien niet alleen voor de kids, maar ook voor hun ouders en het team van 
SOOOOL10-14. Hoe zal het gaan? Hoe zullen de kinderen met elkaar omgaan? En kun je aan 
een bestaande groep, zomaar 16 nieuwe leerlingen toevoegen? Kunnen we ook dit jaar alle  
kinderen helpen om te leren op een manier die bij hen past en waarvan ze gelukkig worden? 
En kunnen we nog steeds zo veel mogelijk maatwerk bieden, nu de groep veel groter is? Het 
team zet de schouders eronder. We gaan er 
in ieder geval alles aan doen.  

Wie ben jij? 

SOOOOOL-onderwijs bestaat uit een aantal 
facetten waarmee onze leerlingen 
geleidelijk in contact komen. De eerste 
weken zijn belangrijk voor de sfeer in de 
groep. Niet voor niets noemen we dat in het 
onderwijs de gouden weken. We leren 
elkaar  kennen, elkaar respecteren en elkaar 
waarderen. We hebben veel aandacht voor 
een aantal leefregels die ervoor zorgen dat 
SOOOOL10-14 voor elk kind een fijne en 
veilige plek blijft. Aan kennismaking en groepsvorming besteden we in die eerste weken dan 
ook extra veel aandacht.  Dat betekent ook dat de laptops nog even in de kast blijven. In de 
vorm van sport en spel, samenwerkopdrachten, het maken van moodboards en kunstwerkjes 
waarin je jezelf uitlegt en door veel wisselingen in de samenstelling van groepjes toe te passen, 
krijgen de leerlingen de kans om iedereen wat beter te leren kennen. De leerkrachten 
benutten de gelegenheid om hen te observeren en te ervaren hoe de groepsdynamiek is. Wie 

Moodboard: waar word ik blij en gelukkig van? 
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past goed bij wie, welke leerlingen kunnen goed samen werken en weke leerlingen kunnen 
goed samen spelen en een beetje dollen? 

Brugklas en klas 2: nieuwe gezichten 

Ook voor de leerlingen die voor het tweede jaar op SOOOOL10-14 zitten, is het heel anders 
dan vorig jaar. Waren toen de jongens volop in de meerderheid, nu is er meer evenwicht: 17 
jongens en 15 meisjes. Ook gaan ze nu lessen volgen bij de brugklas of in de tweede klas. 

We stellen de docenten waar leerlingen nu of binnenkort  les van krijgen hier graag even voor. 
Rond de herfstvakantie starten we bovendien met de modules van beroepsgerichte vakken 
groen, techniek, zorg en welzijn  en met de creatieve vakken. Dan doen we opnieuw weer een 
voorstelrondje. 

Opbouw in het programma van SOOOOL10-14 
Onze leerlingen gaan heel veel nieuwe dingen leren. Maar de kennismaking daarmee willen we 
geleidelijk laten verlopen, want er komt heel wat op ze af. Ons programma ziet er tot aan de 
herfstvakantie ongeveer als volgt uit: 
Kennismaken met leerkrachten, groep, gebouw en omgeving 
Groepsvorming 
Ingebruikname van devices: laptops en iPads en inloggen op de systemen en programma’s 

 Mediawijsheid: veiligheid op internet en hoe ga je om met elkaar op Whatsapp 
 Opstarten theoretische lessen op Dendron: Duits, wiskunde, Frans, Nask 
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 Opstarten tekstbegrip: Nieuwsbegrip 
 Opstarten taal, rekenen en Engels met Snappet en Numo 
 Eerste excursies 
 Verplichte Quests rond het thema: Ik en mijn omgeving 
 Vrije Quests rond het thema ik en mijn omgeving 
 Start praktijkvakken: Citaverde: groen, dier, plant etc. Dendron: techniek, Zorg & welzijn 
 Start individuele stages en praktijk 
 Start project muziek  

Na de herfstvakantie hebben we pas het totale programma in gang gezet. Dan is ook het aanbod in 
beroepsgerichte vakken compleet. 

Startgesprekken en doelen stellen 

Susan en Anne hebben met bijna al onze nieuwe 
leerlingen en hun ouders de startgesprekken al 
gevoerd. In die gesprekken komen in ieder geval  
altijd een drietal zaken aan bod: hoe verloopt de 
kennismaking met de klas en met de leerkrachten, 
welke vaardigheidsdoelen stel je vast voor de 
komende periode en welke kennisdoelen? Tijdens de 
coachgesprekken worden er de komende weken 
activiteiten gekoppeld aan deze doelen. Van elk 
gesprek maakt de leerkracht een korte aantekening 
in het voortgangsdossier.  

Hiernaast zie je  een voorbeeld van doelen die onze 
leerlingen zich stellen. Ze zijn gehaald uit een  
combinatie van verschillende startgesprekken. 
Samen geven ze een goed beeld  van leerdoelgericht 
leren. Er zijn korte termijndoelen en lange 
termijndoelen. Zijn de doelen behaald, dan komen er 
weer nieuwe doelen bij. Wat fijn dat je als kind zelf 
mee mag bepalen wat je doelen zijn! De 
kennismakingsdoelen vloeien over in sociaal-
emotionele ontwikkeldoelen en bij de vaardigheids- 
en kennisdoelen zullen ook studievaardigheden een 
belangrijke plek in gaan nemen.  

Kennismaken met kluisjes, gebouw en 
omgeving 

Door middel van leuke opdrachten hebben de 
leerlingen kennis gemaakt met het gebouw en de 
omgeving. Onze tweedejaars vervullen hun taak als 
oudsten vaak verbluffend goed. Ze gedragen zich als 
goede gastheren en gastvrouwen voor onze nieuwe 
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leerlingen. De eerste dag was het misschien nog even wennen en was er  soms misschien een 
gevoel van terrein prijs moeten geven, maar daarna ging het super. Wat zijn we trots op hen!  

Het ruilspel was een van toppers tijdens de introductieweek. De leerlingen gingen in 
gemengde groepjes van klas 1 en 2 op pad met een potlood. Door middel van ruilhandel 
moesten ze proberen een zo waardevol mogelijk artikel mee terug te brengen. Van elke 
transactie moesten ze een foto maken. Er zit echt wel 
handelsgeest in onze leerlingen. Wie heeft het meest 
waardevolle artikel mee teruggebracht? Om dat te bepalen 
zochten leerlingen op internet de waarde van hun spullen op. 

In de eerste week is er ook nog een speurtocht door het 
Dendron College geweest en een les over het gebruik van de 
mediatheek. Op vrijdag deden de leerlingen mee met de 
sportdag van de brugklassers van het Dendron college.  

Kennismaken met CITAVERDE 

In de eerste week zijn de leerlingen samen met juffrouw Anne en juffrouw Karlijn naar het 
CITAVERDE college geweest voor een workshop groen: plantjes verpoten en een bloempot 
inrichten en decoreren op zo een manier dat het eindproduct iets vertelt over wie jij bent. 
De plantjes staan nu bij SOOOOL en we hopen dat hen allemaal een lang leven beschoren is.  
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Speurtocht door Dendron, ingebruikname kluisjes 
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        Kennismaking workshop CITAVERDE 
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  Sportdag Dendron College: met veel samenwerkingsopdrachten 
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Ict-vaardigheden 

Op maandag 26 augustus kregen alle leerlingen hun 
laptop en leerden ze in te loggen op de verschillende 
systemen. Wel even hectisch! Met goede 
ondersteuning van twee medewerkers van ICT, Marlon 
de Jesus Duarte (van de Ontwikkelgroep van SOOOOL10-14) en Anne en 
Susan nam de hele procedure toch nog ruim 2,5  uur in beslag. Goed 
kijken, naar de juiste weblocatie gaan, het juiste adres intypen, daar is 
veel nauwkeurigheid voor nodig.  Maar dan zijn we ook zover dat we 
kunnen beginnen met de nieuwe programma’s voor taal en rekenen. Aan het 
werk met  Snappet, NUMO en de elo van It’s learning! 

Achter de schermen 

In de klas verloopt alles prima. Achter de schermen is het wel nog even rommmelig. Dendron 
heeft een nieuw leerlingadministratiesysteem en een nieuwe elektronische leeromgeving (elo 
It’s learning). De leerlingen van SOOOOL zijn daar nog niet aan gekoppeld, waardoor 
lesverplaatsingen nog niet automatisch bij ons doorkomen. Aan een oplossing hiervoor wordt  
gewerkt. 

Ook moeten we nog wennen aan twee groepen die gelijktijdig draaien. We streven ernaar de 
leerlingen zoveel mogelijk te mixen en zo weinig mogelijk met de hele groep in een lokaal te 
werken. Zo heeft iedereen veel ruimte. We maken nu een dagprogrmma per lokaal. 
Werktijden plannen leerlingen zelf in, instructietijden staan op de planner. Zo blijven we 
maximaal flexibel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

In gesprek met Kami en Vince 

Een van de leukste dingen in het onderwijs is 
gesprekken voeren met leerlingen óver 
onderwijs. Daar nemen we bij SOOOOL graag 
de tijd voor. Zo leren we altijd wat er beter 
moet of mag bij ons.  

Vandaag komen Kami Frijters en Vince van 
der Sterren vertellen wat ze vinden van 
SOOOOL10-14. Kami zit in groep 8 en 
Vince in groep 7.  Zij uit Venlo, hij uit 
America. Beiden hebben ze heel bewust 
voor SOOOOL10-14 gekozen. Het betekent 
langer reizen en vroeger opstaan. Is het dat allemaal 
wel waard? Nou en of! Kami en Vince zijn allebei heel blij dat 
ze die stap gezet hebben. Vince kan meefietsen met een aantal jongens 
die al voor het tweede jaar naar SOOOOl komen en Kami wordt nu nog meestal 
gebracht, samen met een klasgenootje van haar vroegere school. Dat vindt ze wel relaxt. De 
ouders maken afspraken wie gaat halen of brengen. Vince legt ook uit dat hij soms te veel 
energie heeft. “En dan is het best fijn als je eerst een stuk moet fietsen, want als je dan hier 
komt, kun je gewoon meedoen met alles. En hier krijg ik weer heel veel energie en die heb ik 
dan weer nodig om naar huis te fietsen.” Dus eigenlijk is het precies goed zo voor de 
energiehuishouding van Vince 

“Ik vind het fijn hier, zegt Vince, want hier pesten ze niet. Het is een fijne groep. Kami had voor 
de vakantie al contact gelegd met Ilse en Merthe, daar is ze al vriendinnen mee en de andere 
meisjes leert ze nu ook allemaal kennen en die zijn ook hartstikke aardig.  “Je maakt hier heel 
snel vrienden. De kinderen hier doen gewoon, ze doen niet flauw en stellen zich niet aan.”  

Missen jullie iets van de basisschool? 

Nee, ze missen niks, helemaal niks. Of toch…. Misschien is het wel leuk om na de vakantie een 
spelletjesochtend te hebben dan kun je onder het spelletjes spelen gewoon lekker met 
iedereen kletsen. Dat deden ze altijd op de school waar Kami vandaan komt.  

Wat was de leukste activiteit tot nu toe?  

Dat was voor Vince toch wel de ruiltocht.  Dat was echt kei leuk om te doen. Vince glundert 
nog na. Het meest waardevolle artikel in hun groep was een 3D-puzzel. Het groepje van Kami 
heeft helemaal een slag geslagen. Ze hebben een echte oude gaslamp gekregen die volgens 
haar wel €100,= (!) waard moet zijn, want dat hebben ze opgezocht op Google.  

Wat bevalt je zo goed bij SOOOOL? 

“Iedereen is aardig en de lokalen zijn fijn. Vooral het lokaal met de samenwerkbankjes. Daar 
staat voor de rest niet zoveel in, maar dan is er ook weinig waardoor je wordt afgeleid.  En er 
is hier een hele grote aula met snacks,” zegt Kami. “Daar gaan we ook we eens zitten. Ik ken 
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hier buiten mijn klas op de hele school maar drie mensen.” Vince kent er een heleboel: van 
zijn dorp en van voetballen. Het is leuk om in de grote aula te komen zeggen ze allebei. 
Waarom? Wat een vraag! Daar kun je (gezonde) snacks kopen en je ziet er allerlei mensen die 
je kent. Het is heel leuk om daar iedereen te zien.  

Wat wil je later voor beroep gaan uitoefenen? 

Kami gaat voor de zorg of voor fotografie en 
vormgeving. Dat lijkt haar ook heel erg leuk. En Vince 
houdt het bij techniek en dan vooral hele grote 
machines of iets met dieren. Gelukkig krijgen ze bij 
SOOOOL nog heel veel kansen om uit te vinden wat 
echt bij hen past. 

Tips voor SOOOOL10-14? 

Het duurt wel een poosje voordat de leerlingen iets 
bedacht hebben wat we kunnen verbeteren aan 
SOOOOL. Maar dan komen ze met de volgende tips: 

Die spelletjesochtend voor na de vakantie én voor de juffen een tip om een systeem te 
bedenken dat leerlingen ook in de juiste volgorde hulp krijgen. Soms zit je zelf al even met je 
vinger in de lucht en dan steekt iemand anders zijn vinger op en dan wordt die eerst geholpen. 
Dat is helemaal niet eerlijk. Dus er moet een lijstje komen om dat goed te regelen. En ze 
bedenken daarbij ook nog, dat je niet alles aan de leerkracht hoeft te vragen. 

o Eerst zelf de opdracht nog eens goed lezen 
o Overleggen met de leerling die in je groepje zit 
o Nog een keer proberen 
o Overleggen met een ander groepje 
o Lukt het niet, dan hulp vragen aan de juf 

Leren leren bij SOOOOL10-14 

De leerlingen van brugklas en tweede klas krijgen hulp bij het “leren leren”. Hoe pak je het 
huiswerk aan? Hoe moet je de opdrachten maken, hoe moet je ze opschrijven in je schrift. Fijn 
dat juffrouw Anne hier tijd voor kon maken, terwijl juffrouw Karlijn met de andere leerlingen 
aan het knutselen is.  

 

Voor SOOOOL10-14 is een fotoalbum gestart waar alle foto’s van dit schooljaar in worden 
geplaatst. Volg deze link voor alle foto’s. 
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Knutselen met juffrouw Karlijn en leren huiswerk maken bij juffrouw Anne. 


