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: onderwijs vraagt improvisatietalent 
 
Oktober, een maand waarin corona ons parten speelt. We moesten in het team vaak 
improviseren vanwege verkoudheidsklachten,  coronatests en quanrantaine. Het was ook een 
maand met veel afwezige leerlingen. En er kwamen nieuwe gezichten bij SOOOOL10-14 die we 
graag even voorstellen. We zijn een open lerende gemeenschap met stagiairs en vrijwilligers 
die onze leerlingen kunnen helpen in hun ontwikkeling.  
 
 
Onze leerlingen 
Met de leerlingen gaat het goed bij SOOOOL10-14. Onze starters hebben het nog steeds naar hun 
zin  en ook leerlingen die al voor het derde jaar bij ons zijn, vinden SOOOOL10-14 nog steeds een 
concept dat goed bij hen past. Onze brugklassers leren ook heel veel nieuwe dingen: vakken volgen 
op het vo zoals science bij CITAVERDE, nieuwe talen leren zoals Duits en Frans, meer huiswerk 
maken, beter leren plannen, nieuwe applicaties leren gebruiken zoals Somtoday. 
Gelukkig zijn er ook nog voldoende vaste ankerpunten in de vorm van mensen: juffrouw Anne, 
juffrouw Susan, juffrouw Karlijn en meester Leon én in de vorm van  dingen: de dagplanner, 
NUMO, lezen, Engels en de Quest.  
 
 
Beroepsgerichte vakken:  
 
In oktober en november zijn de leerlingen op CITAVERDE bezig met Verwerking 
Agrarische Producten.  Vanaf 15 oktober ging daarvan het tweede deel van start.  
Voor deze ronde moest er worden geloot vanwege de vele aanmeldingen. Bij 
verwerking agrarische producten  
leren leerlingen hoe producten van het land worden bewerkt tot levensmiddelen. Ze kokerellen 
op donderdagochtend in praktijk samen met hun docent Frans Schatorjé. Met de lessen aan 
SOOOOL10-14 rondt Frans in november zijn carrière bij CITAVERDE af. Wij danken Frans voor zijn 
bijdrage aan SOOOOL10-14 en wensen hem een hele mooie nieuwe levensfase toe. 
 
Ook bij M&D op het Dendron College is er eind oktober een wisseling van deelnemers. De 
leerlingen van het vo blijven het hele jaar door dit  praktijkvak volgen, de leerlingen van groep 7 
en 8 mogen inschrijven op de modules. Zowel zorg als welzijn komt aan bod. Ouders, uw kinderen 
kunnen al min of meer een maaltijd voor het gezin bereiden:  groentesoep, pannenkoeken en  
pepernoten maken, is wat ze tot nu toe hebben geleerd. En dat op een vakkundige  manier. De 
lessen M&D zijn op woensdag tijdens het 3e en 4e uur.  
 
Techniek  
We bieden techniek op twee niveaus. Voor 
eerstejaars op dinsdagmiddag bij Cor van de 
Kerkhof en Thijs van de Munckhof.  Alle 
leerlingen die zich hiervoor opgegeven hebben 
kunnen dit programma volgen: Esmee-Goof-Ilya-
Julian-Michelle-Noah-Pieter-Rick-Thijn-Juul.  
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Op maandag les 4 en 5  hebben we vakcollege techniek. Na de herfstvakantie is hier een wisseling 
van docent geweest. Koen Jacobs verzorgt voortaan de lessen voor de brugklassers en leerlingen 
van groep 8 die voor het tweede jaar SOOOOL10-14-onderwijs volgen (Chloë, Zoey, Dean, Jurre, 
Lenneke, Rens W., en Jony). Koen sluit op dit moment met de opdrachten aan bij het thema Ik en 
mijn omgeving.  
  
 
Deskudigheidsbevordering van het team 
Naast het werk in de klas, de coaching en de contacten met ouders werken we ook hard aan beter 
worden dan we al zijn. Het team van SOOOOL10-14 is altijd bezig met doorontwikkeling van het 
concept. Voor de Quests werken we samen met de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) op het 
terrein van Mens & Natuur en Mens & Dienstverlenen. Dat doen we aan de hand van 
leerdoelkaarten voor de leerlingen.  In november komt er een filmploeg om opnames te maken 
van onze werkwijze. Deze clips zullen vanaf half december ook te zien zijn op de website van SLO.  
 
Anne en Susan volgen een intensieve cursus contextuele leerlingbegeleiding. Hierbij verdiepen en 
verbreden zij  hun kennis met betrekking tot de coaching van de leerling door elk kind in de eigen 
context te zien en van daaruit te bekijken wat er nodig is voor een optimale ontwikkeling. Het 
team werkt verder nog samen met jongerenorganisatie Synthese aan coaching in het kader van  
positieve gezondheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educatieve agenda Limburg heeft een Leergemeenschap 10-14 onderwijs. Hoewel SOOOOL10-14 
de enige echte tienerschool van Limburg is, zijn meerdere scholen bezig met samenwerken op 
onderdelen voor groep 7 en 8 en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. In deze 
leergemeenschap delen we kennis onder leiding van Maastricht University. 
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Onderzoek bij SOOOOL10-14 
Er is geen onderwijprogramma waar zoveel naar gekeken wordt en onderzocht wordt als 
SOOOOL10-14. Oberon onderzoekt twaalf tienerscholen in Nederland waaronder ook die van 
ons. Van daaruit komen er straks aanbevelingen voor het ministerie waardoor onderwijs kan 
verbeteren in het hele land. Als blijkt dat wij als tienerscholen bepaalde zaken beter doen, dan 
gun je dat natuurlijk alle kinderen. Ouders, leerlingen en leerkrachten krijgen binnenkort allemaal 
een digitale vragenlijst om in te vullen.  
 
Maastricht University onderzoekt binnen de educatieve agenda 
Limburg bij ons hoe de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden effect 
heeft op ontwikkeling van kennis. 
 
Eigen onderzoek: enquête onder ouders  
SOOOOL10-14 is bezig aan het derde jaar. In januari/februari gaan bestuurders van de drie 
betrokken organisaties beslissingen nemen over dit onderwijsconcept.  Natuurlijk wilen we hen 
ook graag laten weten hoe onze ouders denken over ons onderwijs. We willen weten wat onze  
kwaliteiten en mogelijke verbeterpunten zijn.  31 ouders van oud-leerlingen en leerlingen 
beantwoordden de vragenlijst (60,8%).  
 
Een verkorte uitslag van dee enquete luidt als volgt: 
 
Redenen om naar SOOOOL te komen: 
27 x  Mijn kind wilde zelf graag naar  SOOOOL10-14                    87,1 %   
27  x  De vele mogelijkheden om te leren door te doen. Mijn kind leert op die manier beter   87,1 % 
23 x  Het onderwijsconcept sprak mij aan                                        74,2 % 
20  x  Vroege kennismaking met praktijkvakken: techniek, groen en zorg      64,5 % 
16  x  SOOOOL-onderwijs bereidt beter voor op de toekomst.        51,6 % 
 
De toekomst van SOOOOL10-14 
De belangrijkste kernwaarden van SOOOOL volgens de ouders zijn in volgorde: 
1. Coachgesprekken          80,6%        zeer belangrijk en belangrijk 
2. Maatwerk taal en rekenen        77,4%        zeer belangrijk en belangrijk  
3. Praktijkvakken groen, techniek en zorg en welzijn      71,0%        zeer belangrijk en belangrijk 
4. Verbinding buitenwereld door gastlessen en excursie          71,0%        zeer belangrijk en belangrijk 

 
Iets minder belangrijk volgens de ouders is: 
5. Lessen op beide vo-locaties.    48,4%       zeer belangrijk en belangrijk 

 
Belangrijk om te behouden in ons onderwijs: 
1. Keuzevrijheid en aansluiten bij interesses         83,9%  zeer belangrijk en belangrijk 
2. De vele vormen van extra uitdaging    83,8%  zeer belangrijk en belangrijk 
3. De creatieve opdrachten      74,2% zeer belangrijk en belangrijk  

 
SOOOOL-onderwijs is onderscheidend in: 
1. De individuele aandacht voor elk kind   87,1%  zeer belangrijk en belangrijk 
2. Korte lijnen tussen team en ouders    87,1 % belangrijk en zeer belangrijk 
3. De kleinschaligheid van het concept   87,1 % belangrijk en zeer belangrijk 
4. Maatwerkroosters voor leerlingen    83,8 % belangrijk en zeer belangrijk 
5. De overstap maken naar het vo als je eraan toe bent   80,6 %  zeer belangrijk en belangrijk 
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Wat doen we goed en moeten we in de toekomst zeker blijven doen? 
1. Snel schakelen bij eventuele problemen                90,3%   zeer belangrijk en belangrijk 
2. Thematisch werken                   74,2%   zeer belangrijk en belangrijk 
3. Veel communicatie met ouders app, Isy, telefoon, mail, BLOGS         71,0%   zeer belangrijk en belangrijk 
 
Deze zaken leren kinderen vooral goed bij ons volgens de ouders: 
 
In vergelijking met de basisschool draagt SOOOOL10-14-onderwijs volgens de ouders vooral bij aan de 
ontwikkeling van de volgende vaardigheden: 
 

1. Initiatief nemen      83,9% heel veel en veel 
2. Leren plannen       80,6% heel veel en veel 
3. Digitale vaardigheden, omgaan met allerlei programma's 77,4% heel veel en veel 
4. Leren hoe je verschillende vakken aan moet pakken  74,2%   heel veel en veel 
5. leren verantwoordelijkheid nemen    74,2%   heel veel en veel 
6. Zelfstandig leren werken     74,2%   heel veel en veel 
7. De buitenwereld verkennen     74,2%   heel veel en veel 
8. Leren samenwerken      67,7%   heel veel en veel 
9. Leren presenteren      51,6%   heel veel en veel 

 
Verder kwam uit de enquête naar voren dat de aansluiting bij het regulier onderwijs voor de 
leerlingen goed verloopt qua kennisniveau en sociaal emotioneel. De SOOOOL-verlaters wennen 
snel aan regulier onderwijs en zijn ook in sociaal-emotioneel opzicht goed geland. En daar zijn we 
blij mee.  
We kregen als gemiddeld cijfer een 8,3 en daar zijn we blij mee! 
 
Vrije Quest 
Bij Ik en mijn omgeving kunnen leerlingen in de Vrije Quest ook echt vrije keuzes maken voor 
eigen onderzoek en leervragen. Dat biedt een rijk palet aan onderwerpen. Varierend van Chocola 
tot pollaroid en van minecraft tot de bakker.  Ook in de uitvoering kunnen en mogen ze er een 
eigen invulling aan geven varierend van stagedag tot films bekijken. Hier gaan alle kinderen op 
aan.  
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Vrije Quest ik en mijn omgeving: de bakker 
 
Esmee op stage bij Bakkerij Gommans. Antwoorden 
op je vragen over het bakkersvak vind je natuurlijk 
op de werkvloer 
 
 
  

Stage bakkerij Gommans: 
 Wat voor kleren heeft een bakker allemaal nodig? 
 Wat doet een bakker allemaal op een dag? 
 Hoelang hebben bakkers pauze? 
 Wat is het populairste product? 
 Hebben ze al prijzen gewonnen? 
 Wat is het lievelingsproduct van de bakker?  
 Moet een bakker ook schoonmaken? 
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Thema: ik en de geschiedenis van mijn omgeving WOII 
 
Met Frans van de Pas van Passie voor verhalen komt geschiedenis pas echt tot leven. Frans was 
bij ons te gast met verhalen over de Tweede Wereldoorlog in het kader van 75 jaar vrijheid.   
Met veel attributen en leerlingen die steeds mee mogen spelen in het verhaal weet Frans 
geschiedenis voor iedereen tot een beleving te maken. Inclusief luchtalarm en schuilen in de 
schuilkelder.  
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Nieuwe gezichten bij SOOOOL10-14  
 
We hebben een aantal nieuwe gezichten bij SOOOOL10-14 waardoor er veel extra hulp mogelijk 
is voor kleine groepjes of individuele leerlingen. Ook leerlingen die juist extra uitdaging nodig 
hebben, kunnen zo aan hun trekken komen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Salma Bounsir 
 
“Dit schooljaar ben ik begonnen met mijn eerste jaar 
Bachelor, Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Voor onze studie moeten wij vanaf week 
43 wekelijks op de maandagen de praktijk in. Op deze dagen moet 
ik dan het gedrag van een of enkele personen observeren en dit 
combineren met mijn gekozen thema, uiteindelijk moet ik hier een 
eindverslag over schrijven. De opdracht is ook vrijwilligerswerk. Ik 
kan namelijk helpen wanneer het nodig is en als jullie taken voor 
mij hebben, voer ik deze graag uit.” 
 
Salma is er wekelijks op maandag. Ze helpt leerlingen ook graag 
met rekenen en taal. 
 

Harry Humphreyes-Reid  
Geboren en getogen in Brisbane, Australië, maar nu vanwege de 
liefde woonachtig in Melderslo. Harry studeert voor zijn master 
Engelse taal en literatuur aan de Radboud universiteit. Op 
vrijdagochtend komt Harry als vrijwilliger met onze leerlingen 
spreek- en luistervaardigheid Engels doen. Voor onze leerlingen is 
dat Learning by doing!  Zowel voor kids die extra uitdaging nodig 
hebben bij Engels als voor leerlingen die juist extra ondersteuning 
nodig hebben, heeft Harry veel te bieden. Harry is voor onbepaalde 
tijd op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur bij SOOOOL10-14.  
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Isis Renkens 
 
Isis is wat je noemt  internationaal. Ze woont in de buurt van 
Kleef in Duitsland. Ze studeert aan de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen aan de innovatieve lerarenopleiding. Ja inderdaad, 
je raadt het al, Isis studeert Duits. In haar vrije tijd geeft ze 
daarnaast ook nog met veel plezier dansles. Haar middelbare 
schooltijd bracht ze door op het gymnasium in Geldern. Isis 
wilde heel graag haar stage doen bij SOOOOL10-14. Daar 
heeft ze vroeg opstaan en kilometers rijden graag voor over. 
Bij SOOOOL10-14 maken we graag dankbaar gebruik van alle 
kwaliteiten die Isis heeft. Ook als danslerares.  
Isis is vanaf 13 november tot aan de meivakantie elke vrijdag 
de hele dag bij SOOOOL10-14.   
 

Eve Dreßen  
 
Eve studeert net als Isis aan de innovatieve richting van de 
lerarenopleiding op de HAN, het leerlab. En net als Isis wil ze 
docente Duits worden. Eve heeft met volle overtuiging 
gekozen voor een stage bij SOOOOL10-14, omdat ons concept 
haar aanspreekt en ze het ook heel leuk vindt dat wij  
leerlingen van groep 7 en 8 hebben. Eve is momenteel 
woonachtig in Tegelen. Ze heeft via de kaderberoepsgerichte 
leerweg en het mbo het hbo-niveau bereikt en wil in dat 
opzicht graag een voorbeeld zijn voor onze leerlingen.  Als je 
wilt en ervoor werkt kun je ook vanuit vmbo kader leraar 
worden. Daar is zij het levend bewijs van. 

Nahla Sio 
 
Nahla is geboren in Aleppo in Syrië. Ze is vijf jaar geleden als 
vluchteling  naar Nederland gekomen vanwege de oorlog. In 
Syrië was Nahla docent wiskunde. Ook heeft ze in het 
bedrijfsleven gewerkt op de administratie. Nahla heeft 
anderhalf jaar wiskunde gestudeerd aan de lerarenopleiding 
van Fontys hogeschool. Bij ons doet Nahla een vrijwillige stage 
op woensdag- en vrijdagochtend. We juichen het toe dat onze 
leerlingen op deze manier in aanraking komen met andere 
culturen. Nahla is voor onbepaalde tijd bij ons en helpt kleine 
groepjes met rekenen of  wiskundevraagstukken. 
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Marian Beerkens 
 
Marian Beerkens is 52 jaar, woonachtig in Melderslo en ze is 
vorig jaar september met de opleiding Onderwijsassistente 
gestart (een omscholing). Marian loop stage op basisschool 
de Weisterbeek in Horst. Binnen deze opleiding heeft zij 
mogelijkheid om zich  te verbreden en te verdiepen  met het 
keuzedeel Verdieping Onderwijsassistent in het VO en/of 
MBO met beide handen aangegrepen. Hiervoor heeft Marin 
5 weken stage gelopen op dinsdag- en woensdagochtend.  
Aan het keuzedeel was ook een klein examen verbonden. Dat 
heeft Marian ruim gehaald. We wensen Marian veel succes  
in de toekomst. 
 

Evelyn Oostrum 
 
Evelyn Oostrum start vanaf november met de vervanging van 
Karlijn als onderwijsassistente. Karlijn is dan tijdelijk uit de 
running.  Evelyn is trouwens opgegroeid in Duitsland en heeft 
daar ook haar opleiding gevolgd. Ze woont nu met man en 
kind in Venlo. Evelyn heeft in oktober een dagje meegelopen 
met Karlijn en zich daarna goed voorbereid op haar start bij 
SOOOOL10-14. Evelyn kan onze vo-leerlingen ook extra 
ondersteunen bij het vak Duits. We zijn blij met zo’n 
betrokken vervangster en wensen Evelyn alle succes bij 
SOOOOL10-14 en andere vervangingen die ze binnen 
Dynamiek Scholengroep gaat doen. 
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Thema: Ik en mijn omgeving in de herfst 
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Herfst in mijn omgeving 
 

 
 
 
 


