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: Ik en mijn omgeving feesten! 
De maand december staat in het teken van feesten. Weken hebben we bij SOOOOL10-14 ons 
voorbereid op het kerstevent. Dat vond plaats op 16 december. Aan het einde van het jaar hebben 
alle leerlingen met hun ouders een voortgangsgesprek gevoerd met de leerkracht. 

Hoe gaat het met….? 

In december voeren juffrouw Susan en juffrouw Anne de 
voortgangsgesprekken met alle leerlingen en hun ouders. In 
die gesprekken komen in ieder geval een aantal zaken aan 
bod: 

Relatie: voel je je bij SOOOOL10-14 veilig en geaccepteerd 
door de groep en de leerkrachten?  

Autonomie: in hoeverre kun je de ruimte om zelf te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen voor 
eigen taken al aan? Hoe gaat het met het plannen van je werkzaamheden en hoe is je 
taakgerichtheid? 

Competentie: in hoeverre heb je vertrouwen in jezelf en plezier in eigen kunnen?  Durf je nieuwe 
taken aan en stap je er met een positief gevoel in, ook als iets nog niet helemaal duidelijk is? Kun je 
aangeven als je iets lastig vindt? 

Resultaten, verwachtingen en doelen: bij de resultaten kijken we naar de leeropbrengsten van taal, 
rekenen/wiskunde en Engels  in Snappet en NUMO. Leerlingen die vakken volgen in het vo hebben 
daarnaast cijfers voor Duits, wiskunde, techniek, Nask. Er wordt ook gesproken over wensen en 
mogelijkheden op langere termijn. Een aantal leerlingen is bezig met uitzoeken of ze na dit 
schooljaar de overstap naar regulier onderwijs gaan maken of kijken naar andere 
uitstroommogelijkheden zoals Agora-onderwijs.   

En verder kwamen allerlei onderwerpen aan bod die leerlingen of ouders inbrachten.  Anne en 
Susan lieten weten dat alle gesprekken bijzonder prettig zijn verlopen. Er 
kwamen weinig actiepunten voor het team van SOOOOL10-14 uit voort. Ook 
spraken heel veel ouders hun tevredenheid uit over het onderwijs bij 
SOOOOL10-14.   

Een staartje van de ruimte 

Onze strategie is meestal dat  we onderwerpen eerst breed aanbieden. Als 
leerlingen interesse hebben, kunnen ze er dan voor kiezen om er nog wat 
dieper op in te gaan. Zo schreven bij het thema “Ik en mijn omgeving: de  
Ruimte” zo’n 15 leerlingen in op een excursie naar de Jan Paagman 
Sterrenwacht in Asten. Samen met juffrouw Karlijn, een aantal ouders en een 
van de opa’s ging de groep op pad. Bij de sterrenwacht kregen de leerlingen een inleidende 
presentatie, aansluitend  was er een voorstelling in het planetarium waar je ruim 5000 sterretjes 
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kon zien alsof het nacht is en met allerlei bewegende elementen erin zoals zon, maan, planeten etc. 
Ook mochten de leerlingen door de kijker in de koepel kijken. Voor de inschrijvers zeer de moeite 
waard, deze excursie. Vooral ook omdat je zelf van alles mag doen en uitproberen. 

En hiermee kwam er een einde aan het thema Ruimte. We schakelen nu over naar Ik en mijn omgeving: 
Feesten. 
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Ik en mijn omgeving feesten 

Sinterklaas opent de feestmaand. De leerlingen hebben weer veel 
werk gemaakt van de surprises. Op maandag 9 december hebben 
de leerlingen samen met Susan en Anne sinterklaas gevierd. 

Feesten is ook een heel goed onderwerp om met andere culturen 
over in gesprek te gaan. Met lesmateriaal over feesten in andere 
landen hebben we onze leerlingen voorbereid op een ontmoeting 
met leerlingen van Taalrijk. Taalrijk is de Eerste Opvang voor 
Anderstaligen die bij ons in het gebouw op de eerste verdieping is 
gehuisvest. Op 12 december zijn Taalrijkers samen met hun 
begeleider Bram Cox bij ons te gast. De leerlingen van Taalrijk 
komen uit alle windstreken. Zij leren hier Nederlands en ze 
leren de Nederlandse cultuur kennen. De meeste leerlingen 
van Taalrijk zijn weliswaar een stuk ouder dan onze leerlingen, 
maar toch ontstaat er wonderlijk snel een mooi contact tussen 
SOOOOL10-14 en Taalrijk. We zijn allemaal zo tevreden over deze activiteit dat we afspreken veel 
vaker met elkaar iets te ondernemen. Onze leerlingen leren om contact te maken en om te gaan met 
andere culturen en de leerlingen van Taalrijk leren onze taal en 
cultuur kennen.  

SOOOOL10-14 creatief 

Vanaf de herfstvakantie hebben leerlingen muziekles gehad van 
de Muzikantine. Deze maand schakelen we langzaam over naar 
beeldende kunst. Leoni Janssen (docent beeldende vorming in 
opleiding) en Helmie van de Riet van Zonder gum hebben een 
project bedacht dat aansluit bij SOOOOL10-14.  

Allereerst werken de leerlingen onderzoekend rond het 
onderwerp Eigenwijs. Aan de eerste les nemen alle leerlingen 
deel. Daarna kunnen ze weer inschrijven op een vervolg, De 
eerste les staat helemaal in het teken 
van Eigenwijs. Wat is dat eigenlijk 
“eigenwijs zijn”?  Ben jij het wel eens?  

Hier worden de eerste opdrachten aan 
gekoppeld.  Daarna gaan ze werken 
met eigenwijze materialen, stoffen 
waar je geen volledige controle over 
hebt, zoals water en inkt. En daarna 
gaan de leerlingen in groepjes aan de 
slag met verschillende materialen. De 
lessen gaan door tot eind januari. Er 
zijn 10 leerlingen die verder gaan met 
een verdieping in beeldende kunst. 
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Doen! Doen! Doen! 

Onze leerlingen zijn graag bezig. Lang stilzitten en luisteren, vinden ze best lastig. Dat is 
waarschijnlijk ook een reden waarom workshops op inschrijving de nodige inschrijvers trekken. 
De kennismakingsmodules techniek zijn afgelopen. De rest van het jaar kunnen leerlingen op 
inschrijving meedoen aan de lessen techniek. Hiervoor hebben bijna alle leerlingen van groep 7 
en 8 die dit jaar gestart zijn gekozen.   

Bij de voorbereiding van ons kerstevent zijn de taken verdeeld. We hebben een groep koks, 
gastvrouwen en gastheren en bediening, een presentatieteam, een decoratieteam, een 
leasureteam en 2 fotografen. Veel leerlingen hebben een dubbelrol, want onze SOOOOL-band 
bestaat uit maar liefst 18 leerlingen. 

De leerlingen die voor de decoratie zorgen maken prachtige kerststukjes en een meterslange 
slinger, van SOOOOL10-14 tot aan de grote aula in het hoofdgebouw. Er is hard gewerkt. Bij het 
maken van de kerststukjes hebben we gelukkig weer een paar ouders die meehelpen. Ook 
hebben we voor het eerst samenwerking met Hobbygilde Horst. Mariet van Amersfoort kan 
onze leerlingen veel leren. We spreken ook met Mariet af, dat we nog wat 
vaker iets met elkaar gaan doen. Het was voor iedereen een plezierige 
samenwerking.  

Bij de Workshop van Citaverde is een nieuwe module begonnen. In het 
tweede blok gaan de leerlingen onder andere op zoek naar verschillende 
soorten granen - meel - broodsoorten en het gebruik ervan in 
verschillende culturen. Dat sluit ook weer aan bij de activiteiten met 
Taalrijk. Er was overigens wel sprake van een koude start op 5 december 
met een excursie naar de molen "Eendracht Maakt Macht" in Meterik. 

 

Wat een feest!  

Weken van voorbereiding en dan is het ineens 
zover. 16 december, Kerstevent van 
SOOOOL10-14. Deze dag begint voor het team 
van SOOOOL10-14 aangevuld met juffrouw 
Anouk met boodschappen doen. Heel veel 
boodschappen doen! We bereiden van alles voor 
ruim 120 personen voor.   Alle koks hebben een 
gerecht gekozen en daarvoor hebben ze een 
boodschappenlijstje gemaakt. De jongens en 
meisjes van de bediening hebben bedacht wat zij 
nodig hebben voor hun  taak en zo heeft 
iedereen bijgedragen aan die eindeloze 
boodschappenlijst. Daarna wordt op school alles 
gesorteerd en  opgeborgen in de kasten en 
koelkasten op het plein van Zorg & Welzijn. We 
zorgen voor de kleding van koks en bediening en 
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zetten alvast alle serviesgoed, glazen en bestek klaar. Alle leerlingen komen keurig op tijd voor hun 
taak. Allemaal wel wat gespannen, want nu moet het echt gebeuren. De decorateurs weten de 
aula vakkundig om te toveren in een warm en sfeervol restaurant, met een open haardvuur op het 
scherm en heel veel mooie kerststukjes op keurig gedekte tafels. De koks maken oma’s 
groentesoep, allerhande wraps, hapjes en prikkers, worstenbroodjes, saucijzenbroodjes, 
minipiza’s,  brownies  en wat al niet meer. En ondertussen is er de generale repetitie van de 
SOOOOL-10-14-band. En dan kan het feest beginnen en klinkt het: “Welkom op onze kerstviering. 
Mag ik u een glaasje champagne aanbieden?” Alle ouders/verzorgers, enkele opa’s en oma’s en 
heel wat broertjes en zusjes waren bij ons te gast. We vinden het fantastisch dat onze ouders zo 
betrokken zijn. Ook directieleden van Dendron, Dynamiek en Citaverde waren aanwezig en de 
docenten techniek van SOOOOL10-14. Het optreden van de eerste echte SOOOOL10-14 band was 
TOP! Onder leiding van Mirriam en Ger van de Muzikantine konden we genieten van Shotgun en 
Best day of my life. In de keuken liep alles op rolletjes. En waar we vorig jaar heel veel eten over 
hadden, ging deze keer bijna alles op. Foto’s van het event zijn overigens gemaakt door Jurre en 
Vince van der Sterren. Wij van SOOOOL10-14 hebben nog het meest genoten van al onze 
leerlingen. Ze hebben het allemaal hartstikke goed gedaan. En ze hielpen elkaar allemaal met de 
taken als ze zagen dat het nodig was. Dank jullie wel allemaal voor dit mooie begin van de kersttijd.   
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Even voorstellen: 

We stellen hier nog graag een paar mensen voor die bij SOOOOL actief waren in december of al 
eerder. Ze bieden extra ondersteuning aan het team van SOOOOL10-14 en/of werken direct met 
onze leerlingen.  

  

      Alice Joustra        Britt van Zuidam   Anouk Stals 
      coach team SOOOOl10-14                    stagiaire wiskunde  docent consumptieve techniek 

        tot 20-12 aanwezig op woensdag/vrijdag              aanwezig op vrijdag              ondersteunt op dinsdag of donderdag 

Kids van SOOOOL10-14 in het nieuws 

 

Onze Lizzy op de voorpagina van Hallo Horst samen met famous Sidney Dunk 
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Lekker actief bij de Sterrenwacht Asten 
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Sinterklaas bij SOOOOL10-14 
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Voorbereidingen kerstevent SOOOOL10-14 
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Voorbereidingen kerstevent SOOOOL10-14 

 

       Kerstknutselen met ouders en Hobby Gilde 
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Voorbereidingen Kerstevent SOOOOL10-14 

 

 

 

Kerstviering bij SOOOOL10-14  
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Kerstviering Dendron College vrijdag 20 december  

Op vrijdag 20 december deden we mee met de sfeervolle kerstviering van het Dendron College. 
Mooi, en soms ook emotioneel. Zo aandachtig, zo stil hebben we onze leerlingen nog niet vaak 
gezien. Prachtig optreden van de muziekklas en enkele docenten en er werden in het jubileumjaar 
kaarsjes opgestoken voor alle leerlingen en docenten die ons ontvallen zijn, terwijl ze op het 
Dendron College zaten of werkten. SOOOOL10-14 zat op de eerste rijen, dus iedereen kon alles 
goed zien. 
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Kerstdozen maken voor verzorgingshuizen in Horst 
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Wij gaan even uitrusten nu en genieten van onze familie 

tijdens de feestdagen en de vakantie.  

Vanaf dinsdag 7 januari 2020 gaan we met onze kids weer 

 

Samenwerkend 

Ontdekkend 

Onderzoekend 

Ontwerpend  

Ondernemend 

Leren  


