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: Een nieuwe start 
 
Na de zomervakantie gingen we voor de derde keer van start met tienercollege SOOOOL10-14. 
Met 17 nieuwe leerlingen en 17 leerlingen die al bij ons waren. In dit BLOG kijken we terug op 
de eerste weken SOOOOL10-14 in een nieuwe samenstelling. We vertellen waar we mee bezig 
zijn en laten zien wat we doen.  SOOOOL10-14 derde editie GO!GO!GO! 
 
Wennen en kennismaken  
De eerste weken van het schooljaar nemen we ruim de tijd om kennis te maken met elkaar en 
met de leerkrachten. Het is voor iedereen een frisse start. Voor leerlingen die net van de 
basisschool komen en samen met hun ouders heel bewust gekozen hebben  voor SOOOOL, maar 
ook voor de leerlingen die al bij ons waren. Zij gingen na een daverende slotweek de vakantie in 
met beelden van SOOOOL10-14 die bij terugkomst in werkelijkheid weer heel anders waren: 
nieuwe leerlingen, nieuwe meester, nieuwe taken. Dus ook voor hen is het wennen geblazen.  
 

Welkom aan alle leerlingen en hun ouders!  
We wensen jullie een prachtig schooljaar toe! 
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Leren = spelen en spelen =leren 
 
Juist met sport & spel leer je elkaar goed kennen. Welke spellen speel je graag? Kun je tegen je 
verlies? Ben je snel, slim, handig of denk je rustig na of houd je je tegenstanders goed in de 
gaten? Kun je goed onthouden, snel beslissen of ben je misschien wel een foetelbeest? Door te 
spelen laat je ook veel van je karakter zien. Heel waardevol om aan de start ongedwongen met 
elkaar allerlei activiteiten te ondernemen, waarbij de leerkrachten ook de kans krijgen om de 
groep te observeren. 
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Bij sport & bewegen komen weer andere kwaliteiten kijken: kracht, snelheid, lenigheid en 
samenwerken tijdens het klauteren, klimmen en springen bijvoorbeeld. Aan het eind van de 
eerste week doen de SOOOOL-kids mee aan de sportdag van de brugklassers van het Dendron 
College. Lekker fanatiek zijn ze. En ze krijgen ook allerlei opdrachten waarin je écht moet 
samenwerken om überhaupt ergens te komen. We mengen de leerlingen van SOOOOL10-14 
zoveel mogelijk: qua leeftijd en tijd dat ze op  SOOOOL zitten. Op die manier krijgt iedereen de 
kans om meerdere keren met de andere klasgenoten in een groepje of duo samen te werken. 
 

 
 



4 
 

Introductie: inloggen op laptop, iPad en programma’s   
 
Ons onderwijs is grotendeels digitaal. Vanuit ict-oogpunt bezien is er werk aan de winkel. Bij 
SOOOOL10-14 werken we met verschillende applicaties. Elke leerling heeft een eigen laptop en 
iedereen moet gaandeweg ook leren werken met allerlei verschillende programma’s. Dat doen 
we in stappen: 
 

 Eerst leren we inloggen op de laptop en op het schoolsysteem. 
 Dan gaan we aan de slag met inloggen en verkennen van NUMO voor taal en rekenen. 
 We leren bestanden ophalen en plaatsen op OneDrive.  
 We leren werken met de elo van It’s learning. 
 We leren werken met office Word en PowerPoint 
 We leren werken met Teams om lessen bij te wonen op afstand. 
 Leerlingen die vakken volgen op CITAVERDE  werken ook nog met Fronter  
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Taal, rekenen en Engels 
 
Voor de kernvakken taal, rekenen/wiskunde en Engels gebruiken we vanaf dit jaar voor al onze 
leerlingen NUMO. Leerlingen vinden het programma duidelijk en ze krijgen beloningen als ze het 
goed doen in plaats van een afstraffing als ze een fout maken. Ook de leerlingen van groep 7 en 
8 die voor het eerst met NUMO werken, vinden het prettiger werken dan andere programma’s 
waarmee ze voorheen hebben gewerkt.  
NUMO gaat uit van sprongtoetsen en stelt daarmee vast wat de leerling al kan. Voor 
lesstofonderdelen die je nog niet beheerst, krijg je dan instructiefilmpjes en uitleg in het 
programma zelf. En natuurlijk zijn er ook nog altijd de leerkrachten of de 
onderwijsassistente die instructie geven, of het oefenen individueel of in 
groepjes begeleiden. 
 
Naast Engels met NUMO krijgen de leerlingen ook nog  les van Marlon de 
Jesus Duarte. Voor extra uitleg van grammatica en spelling, maar zeker ook 
om spreken en luisteren in de les te oefenen. Marlon werkt op het Dendron 
College en ze heeft een aantal jaren in de SOOOOL-ontwikkelgroep gezeten. 
Toen heeft ze een website voor SOOOOL gemaakt rond onze thema’s. Marlon heeft dan ook echt 
SOOOOL-DNA en ze sluit met de opdrachten zoveel mogelijk aan bij de thema’s van SOOOOL10-
14.  
 
 
Praktijk beroepsgerichte vakken  
 
Dit jaar hebben we een andere strategie 
toegepast. In voorgaande jaren begonnen we pas 
na de herfstvakantie met het aanbieden van 
workshops voor praktijkvakken. We lieten de leerlingen eerst wennen, begonnen met Snappet 
en Nieuwsbegrip en we leerden hen werken met verschillende soorten Quests. En als alles 
eenmaal goed liep, dan  gingen de leerlingen pas deelnemen aan de beroepsgerichte vakken. Dit 
jaar doen we het anders. Praktijk doen we dit schooljaar vanaf de start.  En dat bevalt iedereen 
erg goed, zowel leerlingen als leerkrachten. Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen allemaal 4 keer 
een dagdeel kennismaking techniek aangeboden. Daarna kunnen ze wanneer ze techniek leuk 
vinden om te doen, inschrijven op een vervolgmodule voor de rest van het schooljaar. Op dit 
moment bieden we bij SOOOOL de volgende beroepsgerichte workshops aan: 
 

 Maandagochtend: Vakcollege techniek voor vo-leerlingen en op inschrijving ook voor 
leerlingen van groep 7 en 8 die vorig jaar al bij SOOOOL de basiscursus techniek hebben 
gevolgd. 

 Dinsdagmiddag: kennismakingsworkshops techniek voor groep 7 en 8 
 Woensdagochtend: Mens & Dienstverlenen voor de vo-leerlingen en op inschrijving  

ook voor groep 7 en 8  
 Donderdagochtend: Workshops groen bij Citaverde (op dit moment onderdeel VAP, verwerking 

agrarisch producten) voor de vo-leerlingen en op inschrijving voor groep 7 en 8  
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Gymlessen 
 
Chantal Baghuis is onze leerkracht voor lo. Dit 
schooljaar hebben we 4 gymlessen waar onze leerlingen in 
wisselende samenstelling aan deelnemen. Afhankelijk van hun 
individuele roosters hebben ze op maandag, dinsdag of 
woensdag hun les.  
Chantal is tevens sportconsulent voor de gemeente Horst aan 
de Maas.  
Tot aan de herfstvakantie wordt er als het weer het toelaat 
buiten gesport, daarna verplaatsen de activiteiten zich naar de 
gymzaal.  
 
  

Bij het geven van uitleg, dragen leerlingen en docenten vanaf de tweede schoolweek  een mondkapje, net als in de gangen 
en andere doorgangsruimtes. 
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Roosters en lessen 
Vanaf het begin werken we met maatwerk en individuele roosters, waarbij we groepslessen 
en individuele lessen onderscheiden. We hebben het programma bij SOOOOL10-14 en 
ingekochte groepslessen voor beroepsgerichte vakken, Engels, gymnastiek etc. Daarnaast 
hebben leerlingen ook nog individuele lessen in het vo. Op Citaverde volgen de brugklassers 
een blok Science op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag. Dat brengt ons tot echte 
maatwerkroosters voor individuele leerlingen, zoals in het schema hieronder. Bovendien 
wisselen de programma’s na 6 tot 8 weken, zodat de leerlingen van groep 7 en 8 dan telkens 
kunnen inschrijven op nieuwe workshops van de praktijkvakken. Op deze manier kunnen 
onze leerlingen straks als zij keuzes maken dat op grond van heel veel ervaringen doen. 
 

 
Natuurlijk is deze opzet voor iedereen die bij ons start even wennen, maar als je maatwerk 
levert, krijg je uiteraard ook een ingewikkelder rooster dan wanneer de hele klas hetzelfde 
doet op hetzelfde moment.  We nemen onze leerlingen hierbij wel goed bij de hand. Bij 
SOOOOL10-14 begint de dag immers altijd met het bespreken van de dagplanning. Samen 
met de leerkracht bekijk je dan wat je die dag allemaal gaat doen en wat je kunt gaan 
inplannen en wanneer je waar moet zijn.  
 
Dagplanner 
 
De leerkracht spreekt elke dag aan het begin van de dag de dagplanner door met de 
leerlingen. Bij deze dagplanner hoort ook de opgave van de taken die leerlingen zelf nog 
mogen inplannen bij de werktijden. Die taken zijn heel verschillend van aard. Er is een 
lijstje voor groep 7 en 8 en een lijstje voor klas 1 en 2. Om een indruk te geven, laten we 
hier enkele voorbeelden zien van verschillende dagen: 
 



8 
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In de dagplanner staat ook steeds waar leerlingen op bepaalde momenten moeten zijn voor 
het volgen van hun vo-lessen of beroepsgerichte vakken. Dus aan het begin van de dag weet 
iedereen wat er die dag van hem of haar wordt verwacht. 

 
Weektaak, dagtaak en huiswerk 
In principe hebben de leerlingen op school 
voldoende tijd voor het maken van de 
weektaken bij SOOOOL10-14 en is er ook 
gelegenheid om te werken aan 
huiswerktaken van de vo-vakken zoals 
Duits, wiskunde, nask etc.  De weektaken 
staan de hele week op het bord. Lukt het 
niet om alles op tijd af te hebben, dan is er 
soms nog een inhaalmoment op school. 
Als het dan nog niet is gelukt, dan heeft de 
leerling huiswerk en hiervan worden ook 
de ouders op de hoogte gebracht.  
 
 
Alle leerlingen hebben ook nog een 
planagenda van het Dendron College. 
Hierin noteren de leerlingen ook 
opdrachten en taken voor de langere 
termijn. 
 
Zo leren leerlingen al in groep 7 en 8 werken 
met een studieplanner. Ze leren 
vaardigheden aan die ze zolang ze studeren 
kunnen inzetten om huiswerk en studie 
goed te overzien. 
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Quest 
 
De Quest vormt een wezenlijk onderdeel van het 
basisconcept van SOOOOL10-14. Onze leerlingen 
vinden de Quests, de excursies en de praktijkvakken 
de allerleukste onderdelen van ons onderwijs.  In de 
Quest kunnen we leerstof in samenhang aanbieden 
rond de thema’s die we behandelen. 
De eerste Quest gaat over iets waar elke leerling 
wel iets mee kan: Ik   
 
We kennen verschillen vormen van Quests: 
 
 Verplichte Quest, alle leerlingen doen dezelfde Quest, maar er zitten wel  wat keuze-

elementen in. Er worden ook verschillende bronnen aangeboden. In deze Quest bieden we 
lesstof aan die is gebaseerd op de verplichte kerndoelen van de verschillende vakken. 

 KeuzeQuest: rond de grote thema’s kun je uit verschillende deelonderwerpen kiezen. Ook 
hier liggen de kerndoelen aan ten grondslag, maar we komen ook tegemoet aan de 
belangstelling van de leerling.  

 Bij een vrije Quest, houdt het onderzoek of de leervraag van de leerling wel verband met het 
thema, maar is gebaseerd op een individuele leervraag die soms voortkomt uit een andere 
interpretatie van het onderwerp.  De vraag van de leerling is hierbij dus echt leidend. Een 
leerling die bij voeding de voeding van en smartphone onderzoekt bijvoorbeeld of een 
leerling die bij het thema  “Ruimte” het woord ruimte opvatte als “ruimte in mijn hoofd”, en 
onderzoek doet naar waar ze stress van krijgt. 

 
In de verplichte Quests en de keuzeQuests krijgen leerlingen de lesstof aangeboden uit de 
kerndoelen, lesstof die elke leerlinge aangeboden moet krijgen.  Onze thema’s zijn zo ruim 
gekozen, dat er voor alle vakken leerdoelen aan gekoppeld kunnen worden. De leerlingen 
beginnen meestal met een brainstorm en een woordweb en komen daaruit door hun 
nieuwsgierigheid en interesses tot diepgang en verrijking. Thema-activiteiten zorgen ervoor dat 
de leerling op aan gaat.   
 
 
 
 
 
Coaching 
Na de introductieperiode, 
stellen de leerkrachten de 
coachgroepen samen en 
dan begint de coaching. Bij 
de coaching gaat het over het welbevinden van de leerling, terugkijken op wat geweest is en 
doelen stellen voor de komende tijd.  Bij de wekelijkse coaching komen in ieder geval de 
volgende aspecten aan bod:  
Welbevinden, leer- en vaardigheidsdoelen, werkhouding, concentratie, zelfstandigheid en 
samenwerken. De stand van zaken rond de Quest, de voortgang bij taal en rekenen en de 
beroepsgerichte workshops.  
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Met alle ouders en leerlingen hebben de leerkrachten startgesprekken gevoerd. Vanwege corona 
moest dat deze keer online gebeuren via teams. Ook in deze gesprekken wordt bekeken waaraan 
de leerling gaat werken.  
In de coachgroepjes wordt in de eerste gesprekken eerst gewerkt aan veiligheid en vertrouwen 
in de groep zelf. Bovendien geldt de afspraak: wat in het coachgroepje besproken wordt, blijft 
in het coachgroepje.  
 
Lezen 
 
Juist in de tijd van plaatjes en filmpjes, nu we leven in een zogenaamde beeldcultuur,  vinden 
wij lezen op school heel belangrijk voor onze leerlingen. Voor taalontwikkeling, maar ook voor 
een beter begrip van de wereld om je heen.  Dagelijks staat er dan ook een half uur lezen op 
het programma. De leerlingen gaan een keer in de vier tot zes weken naar de openbare 
bibliotheek samen met juffrouw Karlijn. Ze kiezen daar dan ieder voor zich het leukste, 
spannendste of interessantste boek uit.  
Op dinsdag of woensdag lees ik de kinderen het boek “Tante Troela” voor. Dan gaat iedereen 
lekker zitten of liggen om te luisteren naar het verhaal, en 
soms wordt er onder het luisteren ook een mooi kapsel 
verzorgd. 
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Excursie Risk factory 
Met het coronavirus is het lastig om excursies te organiseren. Ook omdat een groot deel van 
onze leerlingen 12+ is en we moeten voldoen aan de regels voor de vo-locatie. Toch zijn we 14 
september naar Risk factory geweest. Hier kregen de leerling een programma aangeboden rond 
veiligheid in brede zin: Veiligheid in en om het huis, veiligheid in het verkeer, veiligheid op 
internet en natuurlijk ook veiligheid rond het coronavirus.  
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Typecursus met certificaat 
 
We hebben voor alle leerlingen licenties aangeschaft voor een online cursus typevaardigheid. 
De meeste leerlingen zijn hiermee inmiddels gestart. Het lijkt makkelijk, dat 
tienvingerblindsysteem, maar ze hebben er toch een flinke kluif aan. Thuis oefenen kan ook. Via 
Itslearning kun je immers ook van huis uit bij al je schoolprogramma’s. 
  
 

 
 
Leerlingen die al een typediploma hebben kunnen aan de slag met andere taken, of juist 
oefeningen doen om hun typevaardigheid te onderhouden. Dat is een keuze die ook door een 
aantal leerlingen is gemaakt. 
 
Veel leerlingen vinden het op dit moment heel leuk om deze cursus te volgen en willen typen 
graag als leerdoel opnemen in hun lijstje van persoonlijke leerdoelen.  
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Opinie van de nieuwe lichting 
 
Bij SOOOOL10-14 willen we elke dag beter onderwijs geven dan de dag daarvoor. Een van de 
manieren om dat voor elkaar te krijgen is heel goed luisteren naar de leerlingen. Vooral nieuwe 
leerlingen kunnen heel goed benoemen wat voor hen de meerwaarde is van SOOOOL10-14. Dit 
is het lijstje van de leerlingen in volgorde van hoe ze genoemd werden: 
 

1. Iedereen is aardig hier 
2. Je mag veel meer doen, en zit minder stil 
3. Betere computers en apparatuur 
4. Fijnere programma’s: NUMO  werkt fijner dan Snappet  

                                        Word werkt fijner dan documents 
5. Je zit eigenlijk al op het vo en dat is fijn 
6. Veel meer lessen, veel meer mogelijkheden 
7. Je kunt hier langzaam wennen aan de grote school 
8. Je mag zelf plannen met de dagplanner 
9. Je krijgt echt techniek en echt koken 
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In de greep van corona 
Tegen het einde van de maand krijgen we ook bij SOOOOL10-14 direct last van corona. Veel 
kinderen zijn ziek thuis en onze medewerkers zijn ondertussen allemaal met klachten thuis 
geweest, wachtten op testuitslagen of moesten in quarantaine, vanwege positief geteste 
huisgenoten. We zullen ook dit jaar waarschijnlijk leerlingen nog vaak op afstand moeten 
bedienen, domweg omdat er geen vervangend personeel is. Er is ons dan ook alles aan gelegen 
om onze starters bij SOOOOL10-14 bekwaam te maken voor afstandsonderwijs wanneer de nood 
aan de man komt. 
Vorig jaar verliep de overgang naar afstandsonderwijs bij SOOOOL vooral bijzonder soepel, 
omdat de leerlingen op de gewone werkwijze aan de hand van dagplanners dagelijks een volledig 
programma kregen aangeboden.   Onze vo-leerlingen krijgen lessen op SOOOOL10-14,  Dendron 
en CITAVERDE. Om alles eenvoudiger te maken, is er nu een inlogpagina van waaruit je naar alle 
systemen kunt die we gebruiken.   
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Ziek thuis?  
 
Door corona zijn leerlingen vaker en langer thuis dan gewoonlijk.  We 
willen dat onze leerlingen geen (grote) achterstanden oplopen.  
Leerlingen die langere tijd afwezig zijn of in quarantaine moeten in 
verband met corona, bieden we graag de gelegenheid om thuis te 
werken op hun schooldevice. 
Als mam of pap de laptop én oplader even ophalen, kunnen onze 
leerlingen werken op de manier die ze gewend zijn. Even een appje of mailtje naar de 
leerkrachten, om hiervoor een afspraak te maken is dan voldoende.  
 
 
 
Ouderklankbordgroep 
 
De ouderklankbordgroep komt een keer in de zes tot acht weken bij elkaar 
op maandagavond. De klankbordgroep bestaat uit ouders van leerlingen 
van alle leerjaren en niveaus. Dit jaar bestaat de klankbordgroep uit de 
volgende ouders: 
 

 Naam ouder Naam leerling(en) klas 
1. Chantal Hermsen Marijne Vo 1 
2. Dorine Wijnhoven Rafke en Rens Vo2 en groep 8 
3. Gino Hermsen Chloë Groep 8 
4. Joyce van der Steen Michelle Groep 7 
5. Lennie Dorssers Kami Vo1 
6. Maud Derix Goof Groep 8 
7. Patricia van der Burgt Noa Vo1 
8. Wendy Kuntzelaers Zoë en Tijn Groep 8 en groep 7 
9. Yvonne Janssen  Rens Vo 1 

 
Joyce van der Steen is dit jaar secretaris. Ouders die iets op de agenda willen hebben, kunnen 
dit altijd ook bij haar melden. Het verslag komt voor alle ouders op Isy zodara het bij een 
volgende vergadering is goedgekeurd. 
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Juffrouw Renée komt een dagje vervangen en houdt samen met juffrouw Karlijn het schip op 
koers, terwijl juffrouw Susan en juffrouw Anne een hele dag op training zijn om onze leerlingen 
nog beter te kunnen begeleiden. De leerlingen hebben prima gewerkt die dag. 
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Leon van Rengs: de eerste meester van SOOOOL10-14 op de werkvloer 

Een mooie mix van starters tot SOOOOL-ers van het eerste uur 


