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: groepsdynamiek en leren leren 

De echte introductieweken liggen achter ons. We zijn bezig met het 
opbouwen van structuur en routine voor de twee groepen van SOOOOL10-
14.  En dat is met leerlingen tussen 10 en 14 jaar in een groep waarvan de 
helft al een jaar bij ons is en de andere helft 
nieuw best een uitdaging. Zeker ook omdat 
de leerlingen verschillende niveaus hebben 
en allemaal verschillende paden volgen. 

 

Ik en mijn omgeving: regels, regels regels, 

Het thema Ik en mijn omgeving leent zich prima voor 
thema-activiteiten rond Burgerschap. Burgerschap is 
sowieso een domein waarop we bij SOOOOL10-14 
erg actief zijn. Het ontwikkelteam van SOOOOL is 
betrokken bij de grote, landelijke 
onderwijsvernieuwing: Curriulum.nu. In september 
startten we met het lesprogramma De derde kamer, 
dat hier ook goed bij aansluit. In november zullen we 
vooral ook gaan ervaren hoe de weg van plan tot wet 
verloopt. Dan is er een project met de gemeente en hebben we de excursie naar Den Haag 
voor Politiek in Vogelvlucht. 

Waar mensen (voor het eerst) in een bepaalde  groep met elkaar gaan samenwerken, daar 
ontstaan van allerlei groepsdynamieken die heel positief, maar soms ook heel negatief kunnen 
werken. Straffen en belonen is ook nodig bij SOOOOL10-14. We besteden veel aandacht aan 
respectvolle omgang met elkaar. Onze leerlingen hebben graag duidelijke regels en afspraken 
en willen vooraf weten wat eventuele sancties zijn.  Ook het onderwerp Pesten of plagen staat 
op het menu. Nu 16 nieuwe leerlingen zich moeten voegen bij 16 leerlingen die SOOOOL10-
14 als hun domein beschouwen, hebben we veel aandacht voor groepsprocessen en de 
onderlinge dynamiek. We nemen sociogrammen af en geven voor onze pubers die behoefte 
hebben aan duidelijke regels de kaders aan. 
 

Snappet en NUMO 

Voor taal en rekenen werken we met Snappet en NUMO. Snappet wordt op veel basisscholen 
gebruikt. Voor sommige leerlingen van SOOOOL is werken met Snappet desondanks toch nog 
helemaal nieuw. Voordat leerlingen zelf gaan oefenen met Snappet is er altijd een instructie 
die door de leerkracht wordt gegeven op groep 7 of groep 8-niveau. Sommige leerlingen 
hebben meer of minder uitleg nodig.  NUMO en Snappet werken met beloningssystemen (je 
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kunt er sterren of NUMO’s verdienen), maar bij Snappet moet je die beloning soms ook weer 
voor een groot deel inleveren als je een typefout maakt en dat levert ook wel eens frustratie 
op. NUMO is een spiksplinternieuw programma voor taal, rekenen, wiskunde en Engels. 
Leerlingen krijgen hierbij op maat hun oefeningen aangeboden. De leerlingen die ermee 
werken, vinden het een fijn programma.  Voor uitleg over hoe het werkt voor de leerling en 
om een beetje een idee te krijgen van hoe leerlingen ermee werken heeft NUMO een filmpje 
gemaakt:   https://www.youtube.com/watch?v=AigLUvWk6jw  

Een leuk detail hierbij is nog dat onze leerlingen heel goed bezig zijn met NUMO. Een poosje 
geleden ontving ik onderstaand bericht (geanonimiseerd v.w.b. mailadres)  Onze leerlingen 
komen maar liefst 5 keer voor in de top 25 van leerlingen die de meest NUMO’s hebben 
verzameld. Leerlingen krijgen NUMO’s voor hun inzet en voor het behaalde resultaat. 

Excursie straffen door de eeuwen heen 

Bij SOOOOL leren we graag in een 
contextrijke omgeving. Horst aan de 
Maas biedt daarin gelukkig heel veel 
mogelijkheden. We doen een paar 
stappen buiten de deur en we staan 
bij de Kasteelruïne of in de De 
Rowwen Hook in de Kasteelse 
Bossen.  
Binnen het thema Ik en mijn 
omgeving hebben we aandacht voor 
normen en waarden, regels,  wetten 
en straffen door de eeuwen heen. Het eerste deel van het project straffen door de eeuwen 
begint in Horst op het kasteel van Huys ter Horst. Daar leren onze kinderen op zeer 
aanschouwelijke manier alles over het rechtssysteem in de Middeleeuwen. In oktober volgt 
een bezoek aan PI Ter Peel in Evertsoord.  
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Tijdens deze excursie leren de leerlingen ook de betekenis en herkomst 
van allerlei spreekwoorden en gezegdes: Opgroeien voor galg en rad, 
iemand de duimschroeven aandraaien, slikken of stikken. 
Kerkers bekijken, een echte galg zien of op het schavot staan, deze 
excursie maakt geschiedenis heel erg levend en laat de leerlingen 
stilstaan bij de wrede straffen die vroeger heel gewoon waren. 

Op 16 september hadden we de eerste ouderavond van dit schooljaar. 
We hebben ervoor gekozen om eerst een algemeen deel te doen voor 
iedereen en daarna de ouders op te splitsen in groep 7/8 en klas 1 en 2, 
omdat we dan specifiekere uitleg konden geven over NUMO en Snappet en over huiswerk 
maken, leren leren en vakken die leerlingen volgen op het Dendron College. Alle lessen zijn 
handmatig voor onze leerlingen in klas 1 en 2 geroosterd, omdat wij nog niet gekoppeld zijn 
aan het nieuwe administratiesysteem Somtoday. Het kan nog even duren voordat dit wel 
het geval zal zijn. Vandaar dat onze leerlingen voorlopig voor vo-vakken een cijferkaart 
hebben gekregen waarop ze de stand bijhouden. We hebben korte lijnen met de docenten, 
ook zij houden ons goed op de hoogte van de resultaten, zodat we tijdig extra hulp kunnen 
bieden als dat nodig is. 

Wat een geluk met de Rowwen hook in onze omgeving 

Digitaal onderwijs is prachtig als alles werkt. Dat is gelukkig ook 99,9  % van de tijd het geval. 
Onlangs was er een storing die onze ict-mensen niet zelf op konden lossen. Gelukkig konden 
de docenten nog wel op de wifi, maar de leerlingen hadden geen toegang. Een hele dag naar 
het Prowisebord  kijken, is wat veel gevraagd. Zeker voor onze leerlingen die heel graag zélf 
dingen doen. Gelukkig kwam er een mooie oplossing uit de tas van de juf. De leerlingen kregen 
zoekplaatjes waarmee ze in groepjes op pad gingen om in de Rowwen hook bijzondere flora 
en fauna te spotten.  Vol enthousiasme hebben ze aan deze opdracht gewerkt. Zo maakten 
we van de nood een deugd.  
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Vo-lessen: leren plannen en leren leren  

Onze leerlingen van het voortgezet onderwijs krijgen wiskunde, 
Duits, Frans en nask op het vo. Kay doet mee met het Vakcollege 
Techniek. Ilse volgt kunstvakken bij een derde klas en Ella en 
Merthe doen als achtstegroepers mee met Frans. Samen met 
Michelina, Sjoerd, Rafke en Dana proberen ze die taal onder de knie 
te krijgen. Ze vinden het hartstikke leuk, maar ook moeilijk. Ze 
stonden er niet bij stil dat je hard moet stampen om een taal te 
kunnen leren die je normaal gesproken  niet om je heen hoort. Het 
is heel anders dan Engels leren.  

Vanaf eind september komt Marlon de Jesus Duarte onze leerlingen 
in groep 7 en 8 en in klas 1 en 2 met Engels helpen. Ze leren hoe ze 
met de website om moeten gaan en hoe ze dit vak het best aan 
kunnen pakken. Ook stelt Marlon het programma zo samen, dat de 
aansluiting in leerjaar 3 soepel kan verlopen. 

De leerlingen krijgen ruim de tijd om aan het huiswerk van deze vakken te werken en ze 
worden ondersteund door de leerkracht van SOOOOL10-14 bij het leren plannen en leren 
leren. In het begin was het nog wat onwennig allemaal, want onze leerlingen nemen meestal 
in groepjes van 2 of 3 deel aan lessen en dat moet worden ingepast in de dagplanners van 
SOOOOL. Voor de planning van het leer- en maakwerk gebruiken we de Studieplanner van 
Dendron. 

Tot nu toe zijn de meeste docenten van Dendron erg tevreden over de resultaten van onze 
leerlingen. Ze halen dan ook hele goede cijfers voor so’s en toetsen. Wel moeten ze nog leren 
om thuis wat meer te investeren in hun schoolwerk. Brugklassers besteden normaal 
gesproken immers ook gemiddeld een uur tot anderhalf uur per dag aan hun huiswerk.  
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Start beroepsgerichte vakken 

Na de herfstvakantie starten we met techniek op 
dinsdag les 1 t/m 3 en met de groene modules bij 
CITAVERDE college op donderdagochtend. Daarnaast 
kunnen leerlingen komend trimester ook inschrijven op 
workshops bij Zorg & Welzijn.  Bij techniek beginnen we 
met de helft van de groep met een algemene 
kennismaking techniek  voor groep 7 en 8 en daarbij 
kunnen eventueel ook nog leerlingen van klas 1 
aansluiten. De serie groene modules hebben we vooral 
geboekt voor vo-leerlingen en daarbij kunnen per 
module ook 5 of 6 leerlingen van groep 7 en 8 op 
inschrijving aansluiten. Op deze manier krijgt elke 
leerling de kans om uit te vinden wat hij/zij leuk vindt 
en waar hij/zij talent voor heeft. Op 28 oktober starten 
we met een project met de Muzikantine. Onder leiding 
van muziekdocenten van de Muzikantine komt er een 
echte SOOOOL-band die een uitvoering gaat geven op 
16 december tijdens ons kerstevent. We kijken er nu al 
naar uit. 

 

Ouderklankbordgroep 

Op 30 september was de eerste vergadering van de 
ouderklankbordgroep in een nieuwe samenstelling. De 
klankbordgroep bestaat uit ouders van groep 7,8 en 
brugklas. Zowel ouders van jongens  als van meisjes 
nemen deel. We hebben ouders van leerlingen die 
vorig jaar al waren gestart en ouders van leerlingen die 
dit jaar in augustus zijn gestart. Vanaf nu heeft 
SOOOOL twee klassenouders die ons helpen door het 
inplannen van ouders die bij activiteiten willen helpen. Dat neemt het team van SOOOOL 
heel wat werk uit handen. De volgende ouders nemen deel aan de klankbordgroep: 

 Moeder van Noa, groep 8 
 Vader van Dana, klas 1 
 Moeder van Rafke en Rens, klas 1 en groep 7 
 Moeder van Merthe, groep 8 (klassenouder) 
 Moeder van Marijne, groep 8 
 Vader van Chloë, groep 7 
 Moeder van Kami, groep 8 (klassenouder) 
 Moeder van Rens, groep 8 

 
De eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep is op maandag 18 november.  
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Aan het werk voor Frans, Duits, wiskunde 
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Excursie straffen door de eeuwen heen 
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