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: schakelt probleemloos naar onderwijs op afstand 
 
Maart 2020 is voor SOOOOL10-14 een spannende maand. 0p 5 maart hebben we een hele 
dag de Inspectie van het onderwijs op bezoek om alles door te lichten. Deze maand beslissen 
leerlingen van groep 8, brugklas en klas 2 of ze een overstap naar regulier onderwijs willen 
maken en op 9 en 12 maart hebben we onze informatieavonden voor ouders en leerlingen 
die geïnteresseerd zijn in een overstap naar SOOOOL10-14-onderwijs.  In deze week werden 
ook de eerste corona-maatregelen afgekondigd. We schudden geen handen, we niesen in 
onze ellenboog en we houden afstand. De eerste contouren van een gedeeltelijke lockdown 
in verband met corona tekenen zich af.  Een toekomst die we ons nog niet echt konden 
voorstellen begint op 16 maart.  Op die dag begint ook ons 
thuisonderwijs.  
 
Inspectiebezoek 
 
5 maart waren er 3 inspecteurs van het onderwijs bij SOOOOL10-14 op 
bezoek van 8.15 uur tot 17.00 uur voor een thema-onderzoek naar 10-14-onderwijs. De  
inspecteurs hebben uitgebreid met bijna alle betrokkenen gesproken en van tevoren hebben 
we heel veel zaken aan moeten leveren over ons onderwijs en over het zicht dat we hebben 
op de ontwikkeling van onze leerlingen.  Bij zo’n thema-onderzoek wordt vooral ook gekeken 
of dat wat we zeggen gelijk is aan dat wat we doen. En de inspectie onderzoekt of wij het 
goede doen op de goede manier.  In de eerste plaats was de inspectie onder de indruk van 
wat we te bieden hebben: zoveel! Maar ook van het feit dat bij SOOOOL10-14 de kinderen 
echt centraal staan. “En wat ons ook opvalt: Iedereen zit hier alleen voor de kinderen. De 
kinderen staan hier echt centraal. Dat zien we overal steeds terug.” Verder viel op dat zowel 
het team als leerlingen en ouders, als de bestuurders een taal spreken en dezelfde dingen 
benoemen: learning by doing bijvoorbeeld. De ouders gaven 
aan dat het een enorme stap is die hun kind maakt en dat de 
school heel snel schakelt. Ze zijn heel tevreden en zeiden dat 
als er al een keer iets is, het de volgende dag al is opgelost. 
Het bezoek was niet oordelend, maar informatief. Dat neemt 
niet weg, dat het voor het team toch voelde als een examen. 
We zijn gelukkig dik geslaagd! En  we willen iedereen die heeft 
meegewerkt graag bedanken voor tijd en inzet. We kijken 
terug op een dag die bijzonder aangenaam verlopen is en 
waarop we ook goed hebben kunnen laten zien wat 
SOOOOL10-14-onderwijs is. 
 
 
Kijkmomenten voor CITAVERDE en Dendron  
Dit schooljaar hebben we vanaf oktober bijna wekelijks 
kijkmomenten gehad voor leerkrachten en 
kwaliteitsmedewerkers van de Dynamiekscholen. Vanaf 
maart zijn we gestart met kijkmomenten voor collega’s uit het 
voortgezet onderwijs in een gemengde setting.  Op 3 maart hadden we daarbij ook nog 
bijzondere gasten: Mélanie Monfrance van Maastricht University en Deborah uit New York 
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city. Onze leerlingen gingen vrijmoedig in het Engels in gesprek over het kiezen van 
leesboeken. Bezoekers van Dendron en Citaverde zijn verrast door het concept van 
SOOOOL10-14, de strakke regie en de vele mogelijkheden die kinderen krijgen en voelen zich 
geïnspireerd om onderwijs anders vorm te geven. Er ontstaan spontane gesprekken tussen 
bezoekers en leerlingen van SOOOOL10-14, 
 

 
 
Informatieavonden voor schooljaar 2020-2021 
 
Op 9 maart en 12 maart hebben we de informatieavonden voor belangstellende ouders en 
leerlingen gehad. We mochten 37 leerlingen begroeten van 17 verschillende basisscholen uit 
Horst, Venray, Venlo en IJsselstein.  Ook deze keer konden we weer rekenen op veel 
enthousiaste hulp van onze leerlingen en hun ouders. We hebben die hulp ook nu nog nodig 
bij het beantwoorden van vragen. Niets is zo fijn als een gesprek van ouder naar ouder 
wanneer je erover denkt van school te veranderen.  Gelukkig werken ouders ook hier graag 
aan mee.  
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Afstandsonderwijs 
 
En dan verandert ons leven totaal…..We voelen het op zaterdag 14 
maart al aankomen dat de scholen echt  zullen gaan sluiten. Vanaf 
dat moment is er druk appverkeer bij Team SOOOOL10-14 en 
hebben we in grote lijnen al bedacht hoe we het moeten gaan 
doen. We hebben er vertrouwen in dat we het kunnen.  
 
Maandagochtend hebben we nodig voor het technisch klaarmaken 
van de totale SOOOOL-omgeving  voor thuisonderwijs en dinsdag 
gaan we los.   
 
Samen met onze leerlingen en hun ouders betreden we een nieuw 
tijdperk met een nieuwe manier van werken. We nemen hierbij  
ons petje af voor alle ouders die ons ondersteunen en thuis een 
deel van de onderwijstaken voor hun rekening nemen. En 
stiekempjes zijn we ook wel een beetje trots dat we zo vloeiend 
van echt contactonderwijs naar onderwijs op afstand zijn 
overgegaan. SOOOOL is flexibel, dat blijkt nu meer dan eens. 
 
We blijven werken met de dagplanners en we proberen zoveel mogelijk voor de leerlingen 
herkenbaar onderwijs te bieden, inclusief NUMO en Snappet, inclusief coachgesprekken, 
inclusief Quests en met daarnaast allerlei challenges waaraan ze kunnen meedoen. En na ruim 
twee weken kunnen we zeggen: het werkt en we zijn trots! 
 
 
Het meest trots zijn we op onze 
kids. Wat een toppers hebben 
wij! En wat doen ze het goed op 
afstand. Ouders laten weten 
dat ze nu pas echt goed het 
effect van SOOOOL-onderwijs 
zien. Het eigenaarschap dat de 
leerlingen aan de dag leggen 
voor hun schoolwerk overtreft 
bij velen de verwachtingen en 
dat is voor ons fantastisch om 
te horen. Voor een aantal is het 
toch wel lastig om aan 
schooltaken in de thuissituatie 
te werken. En sommigen doen 
het op afstand zelfs nog beter 
dan in de klas. Dat is eigenlijk 
ook wat je noemt een 
ontdekking.  
Hoe goed we het ook proberen te organiseren we MISSEN jullie. We MISSEN jullie ALLEMAAL. 
We weten dat jullie elkaar MISSEN. En misschien MISSEN jullie nu zelfs ook de school wel een 
beetje. In het begin leek het allemaal op extra vakantie, maar dat is het al lang niet meer. 
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Taal, rekenen, Nieuwsbegrip of Quest de juf is er altijd! 
 
Elke dag gaat er een dagplanner naar de leerlingen én de ouders met de planning voor de 
volgende dag. Er staan dagelijks taken voor taal, rekenen en wiskunde op. De leerlingen van 
het vo volgen de lessen van Dendron via Its learning of krijgen van de docenten instructies via 
de mail. Anne, Susan en Karlijn zijn gedurende de gewone lestijden bereikbaar voor het 
beantwoorden van alle vragen over lesstof. De coachgesprekken vinden plaats met 
videobellen. Ouders zien nu nog beter hoe ons onderwijs in elkaar zit. Het gebeurt immers 
aan de keukentafel.  
 
Ouderklankbordgroep met Zoom 
Vergaderen en overleggen doen we tegenwoordig via Skype, Teams en Zoom. Ook met onze 
ouderklankbordgroep. En dat is nieuw, maar het verloopt prima.  

Ook zorgt deze situatie met thuisonderwijs ervoor dat juffrouw Karlijn aan de slag is gegaan 
met het maken van een website waarop filmpjes komen voor de weektaken van rekenen, taal 
en spelling.  
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Challenges  
 
In onze dagplanners  komt een grote variatie aan opdrachten voor. Taal, rekenen, Engels, 
Frans, Duits, wiskunde, Nieuwsbegrip en lezen . Ja, natuurlijk! Maar ook prachtige, uitdagende 
opdrachten om te ontdekken, te ontwerpen en te onderzoeken. We zijn trots op al die 
creativiteit en energie die onze leerlingen laten zien in hun ingeleverd werk. We kunnen er 
veel woorden aan wijden, maar nog beter kunnen we hier wat resultaten laten zien. Let 
daarbij ook eens op de totale expressie en op hoe goed gezichtsuitdrukkingen soms worden 
nagebootst. Knap hoor! 
 
Tussen kunst en Quarantaine 
 

 
Man in Oosterse kleding: Rembrandt van Rijn (Noa) 

 
 
  

Portret van een jongetje, Jacob Willemsz. Delff (I), 1581, Merthe 
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Portret van een meisje in het blauw  Johannes Verspronck, 

  

Portret van een meisje 
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De serenade, Judith Leijster 

  

De schreeuw Edvard Munck 
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De stroopwafelchallenge Ella 
 
 
  

 

Combinatie: challenge:  Studio de 
maker en   Doe iets aardigs voor 
een ander. 
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Boot bouwen  

We zien heel veel creativiteit bij Klokhuis 
studio de maker en bij de Quests.  
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Dierenfotografie is een geliefde opdracht 
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Wc-rollen challenge 

Pixeltekeningen van onze leerlingen 


