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: de basis staat, we gaan erop uit! 

SOOOOL10-14 heeft leerlingen veel te bieden. Het beste van 3 werelden vind 
je hier. Maar om alle mogelijkheden te gaan benutten, moet eerst de basis 
stevig staan. We starten met het aanleren van gewenst gedrag en routines, 
met werken in de digitale lesprogramma’s voor Nederlands, 
wiskunde/rekenen en Engels en met lezen. Nu is de tijd rijp voor Quests en 
voor leren buiten de deur in de workshops  van beroepsgerichte vakken bij 
CITAVERDE college en het Dendron College en tijdens allerlei excursies. 

Excursies bij Ik en mijn omgeving   

In september gingen we in het kader van regels, regels, 
regels op excursie bij Huijs ter Horst waar we bij het 
project Straffen en belonen door de eeuwen heen alle 
oude strafwerktuigen hebben gezien: het schavot, de 
galg, de duimschroeven etc. In de eerste week van 
oktober sloten we dit deelonderwerp af met een excursie 
bij een moderne strafinrichting: PI Ter Peel. Voor de 
meest leerlingen (en ouders, want die mochten ook 
meedoen) was het de eerste keer dat ze achter de deur 
van een gevangenis kwamen. Altijd indrukwekkend 
natuurlijk. Zeker wanneer het een vrouwengevangenis 
betreft waar ook nog eens een moeder-kind-afdeling is. 
Helaas, er waren strikte regels voor het maken van 
beeldopnames, dus die hebben we nauwelijks. 

Risk factory 

Op maandag  7 oktober zijn de leerlingen naar de RISK-factory in 
Venlo geweest. Risk factory sluit heel goed aan bij het thema Ik 
en mijn omgeving, want alles draait hier immers om 
bewustwording van veilige en onveilige situaties in je omgeving: 
thuis, op school en op straat. De leerlingen mogen in een echte 
bus gaan ervaren wat een dode hoek betekent voor een buschauffeur en er is aandacht voor 
veilig omgaan met huishoudelijke apparaten. In de Risk factory ervaren onze leerlingen aan 
den lijve de onveiligheid van bepaalde situaties in een realistische en interactieve setting.  En 
dat alles wel onder begeleiding. Het ging er niet alleen om brand of ongelukken, maar 
bijvoorbeeld ook om veiligheid op internet.  Zo leren onze kids niet alleen beter beoordelen 
wat veilig of onveilig is, maar ze kunnen ook sneller en beter handelen wanneer zich in de 
werkelijkheid een onveilige situatie voordoet, wanneer ze zoiets al ooit geoefend hebben  En 
aan het eind van de ochtend kregen alle deelnemers een certificaat. 
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“Kijk uit, de buschauffeur kan je niet zien! Wat een rook, hoe kom ik uit dit huis. Een ‘lollig’ 
filmpje van mijn klasgenoot, stuur ik ff aan mijn vrienden door. Yes, weer een nieuwe 
hippe vriend op insta, vanavond eens uitgebreid mee chatten, ken ‘m niet” (Risk factory) 

 

 

 

  

 

Iedereen een certificaat voor deelname aan RISK factory 
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11 oktober groepsactiviteit voor de herfstvakantie:  zwemmen bij het Meerdal 

 

 

Start beroepsgericht: techniek Dendron en VAP Citaverde 

Meteen na de vakantie startten de workshops techniek groep 7 en 8 op 
dinsdag en VAP op CITAVERDE college. Het is passen en meten geblazen 
met alle instructies en lessen vo. Maar we hebben het nu grotendeels rond.  

Later in het jaar komt er nog een aanbod Zorg & Welzijn en techniek  op 
Dendron. Dat zullen workshops van een blokuur van 100 minuten worden. 
Tegen de tijd dat het zover is, kunnen leerlingen daarop inschrijven.  

De workshop VAP op CITAVERDE start om 9.30 uur. Dat betekent dat 
leerlingen voor die tijd nog hun taal/rekenprogramma’s met NUMO of 
Snappet bij SOOOOL doen of Frans volgen en dan van daaruit gezamenlijk 
vertrekken naar CITAVERDE. De workshop techniek is een 
kennismakingsmodule voor de leerlingen van groep 7 en 8.   

 

Haha, Ik duik zo 
de vakantie in! 
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Start SOOOOL-band 

Natuurlijk kun je bij SOOOOL10-14 
ook creatieve talenten ontwikkelen. 
Op maandag 28 oktober zijn we 
gestart met de eerste sessie van de 
Muzikantine. Mirriam Roodbeen, 
Janneke Saris en Ger Geurtjens 
bieden onze leerlingen een echt 
SOOOOL-programma aan dat perfect 
past bij onze visie. Alle leerlingen 
doen mee aan een eerste  
kennismakingssessie. Daarna kunnen 
ze ervoor kiezen om door te gaan met het bespelen van een instrument of met zingen. Het is learning 
by doing op het keyboard, de gitaar en de drums. Het doel is dat er een SOOOOL-band komt die een 
aantal nummers instudeert. Deze band gaat optreden tijdens ons kerstevent op 16 december. De 
eerste reacties zijn enthousiast en er zal hard aan gewerkt worden. Er zijn 19 gegadigden voor onze 
SOOOOL-band. 
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Start Quests  

Ik en mijn omgeving begint klein: bij jezelf, bij je 
gezin, je wijk, je school, je dorp. Maar zo 
langzamerhand bereiken we een grotere omgeving: 
de ruimte. En dat is precies het punt waar we ook 
starten met onze Quests. In de vorm van een 
brainstorm maken de leerlingen eerst een 
woordweb of een mindmap om richting te geven 
aan hun denken en te komen  tot leervragen met 
het begrip RUIMTE als uitgangspunt. Zo komen we 
van een kamer in een gebouw als vanzelf uit bij ons 
sterrenstelsel, zwarte gaten en ruimtevaart.  

De leerlingen leren leervragen en 
onderzoeksvragen bedenken. En geven op hun 
eigen manier   invulling aan het begrip ruimte. 

Het is natuurlijk best moeilijk om die eigen 
leervragen te bedenken. Vandaar dat we onze 
leerlingen ook voeden met ervaringen en kennis van 
experts. Met een theatervoorstelling, een gastles of een excursie verbreden we de horizon.   

De meest starters bij SOOOOL vinden het heel erg fijn om aan de Quests te werken. 
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29 oktober Excursie schoolvoorstelling André Kuijpers 

 

 

 

 

 

 

  

Met dank aan alle ouders die het mogelijk maakten deze voorstelling te bezoeken 
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Gastles Matt Verhaegh sterrenkunde  

We proberen bij SOOOOL0-14 maatwerk te leveren. Ook bij minder voor de hand liggende 
onderwerpen. Nadat we met alle leerlingen tijdens de voorstelling in de Maaspoort naar het 
verhaal van een echte astronaut hebben geluisterd, is er diezelfde week nog een gastles bij 
SOOOOL over sterrenkunde. Matt Verhaegh is verbonden aan de Jan Paagman sterrenwacht 
in Asten. Hij vertelt over sterrenkunde en de sterrenwacht. Leerlingen die dat willen, mogen 
in november ook nog op excursie bij de Jan Paagman in Asten.  Mocht dat heel goed bevallen 
dan zouden ze er lid kunnen worden van de Jeugdafdeling "GALACTICA" voor jongens en 
meisjes in de leeftijd van 10 – 15 jaar die één vrijdag in de maand van 19.00 - 20.30 uur bij 
elkaar zijn  om samen over actuele zaken rond sterrenkunde en ruimtevaart te praten, een 
video over sterrenkunde te bekijken en als er geen wolken zijn met de grote telescoop van de 
sterrenwacht te kijken naar sterren, de Maan en planeten. 

 
Dynamiek in SOOOOL10-14 

In de maand oktober ontvangen we een ochtend per week 
leerkrachten van de basisscholen van Dynamiek. In groepjes 
van 2 tot 5 zijn ze bij ons te gast. Onze leerlingen komen 
overwegend van Dynamiekscholen. Daarom is het natuurlijk 
belangrijk dat de leerkrachten zelf ook goed  weten wat 
SOOOOl10-14 nu eigenlijk is en hoe we ons onderwijs 
aanbieden. Pas dan kunnen zij immers eens  in hun eigen 
groep rondkijken voor welke leerlingen SOOOOL10-14 echt 
een goed passend onderwijsconcept is. Daar gaat het immers om: maatwerk voor de leerling.  
 

Op deze ochtenden krijgen de leerkrachten eerst een interactieve presentatie waarbij al heel 
veel van hun vragen beantwoord worden. Ze krijgen te horen hoe SOOOOL is ontstaan, wat 
de visie is en hoe de organisatiestructuur is. Ook krijgen ze heel veel foto’s te zien van alle 
activiteiten die we ondernomen hebben vanaf het begin tot nu. Daarna gaan de leerkrachten 
de werkvloer op. Ze kunnen gewoon met alle leerlingen en leerkrachten een praatje maken. 
En dat doen ze dan ook heel graag. Ze zijn vooral heel benieuwd naar waarom onze leerlingen 
voor ons gekozen hebben en hoe ze het bij ons vinden. Onze leerlingen zijn geweldig goed  in 
het uitleggen van hun drijfveren en van de werkwijze bij SOOOOL10-14. 
We hebben tot nu toe hele positieve reacties van onze collega’s van Dynamiek. In de toekomst 
ontvangen we ook graag de  collega’s van Citaverde en Dendron.  

Ik hoop dat in de toekomst vele leerkrachten mogen zien hoe deze 'tienerschool' 
werkt. Zeker ook voor leerkrachten uit het VO zou het waardevol zijn om hier eens aan 
te sluiten en te ervaren dat lesgeven ook anders kan.” 

Monique Tissen, BS De Brink 

“Allereerst heel fijn dat ik toch aan kon 
haken! Ik heb er echt van genoten, maar 
vooral ook weer een andere kijk op 
sommige onderwijszaken gekregen. Erg 
waardevol.” 

“Het was een inspirerende morgen” …. 
“je zou er zo willen gaan werken”. 
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Coachgesprekken en andere zaken 

BLOG 19  gaat vooral over de nieuwe dingen 
die we na de herfstvakantie hebben 
opgestart. Ondertussen  gaan alle andere 
zaken natuurlijk ook gewoon door. Zo werken 
we hard aan taal, rekenen, Nieuwsbegrip en 
Engels, hebben de leerlingen wekelijks hun 
coachgesprekken waarin zij hun leerdoelen 
bespreken, hun plek in de groep, de voortgang  
en alles wat ze zelf belangrijk vinden. En 
natuurlijk gaan ook de lessen bij de vo-
docenten gewoon door. De leerlingen van de 
brugklas gaan voor de vakken die ze volgen 
ook voor het eerst  een toetsweektoets 
maken. Spannend hoor! We wensen hen 
allemaal daarbij veel succes.  Tot nu toe gaat 
het over de hele linie gezien met de meeste 
bruggers en klas 2 leerlingen best goed in het 
vo. Ouders en leerlingen kunnen nu gelukkig 
ook gebruik maken van de Somtoday-app. Zo 
kunnen ze de cijfers inzien en zijn ook 
wijzigingen in de dagroosters meteen zichtbaar. En daar zijn we blij mee!  
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Leerlingen aan de slag met hun Quests 

Tijdens Questtijd werken leerlingen aan hun eigen 
leervragen rond ruimte. In duo’s of in grotere 
groepjes. 
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        Ik en mijn omgeving: in de natuur, op zoek naar paddenstoelen 
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Curriculum.nu bedankte ons voor ons werk rond Burgerschap met een grote kist fruit. 

Risk factory 


