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  De laatste loodjes 
In juli werkten we op alle fronten naar het einde 
van het schooljaar toe. Dat betekende vooral 
afbouwen van het lopend jaar, maar ook 
opbouwen voor het komende jaar. Op school 
zagen we de laatste presentaties rond het 
thema Op reis. Deze keer geheel gericht op het 
dierenrijk en  daarbij hadden we ook nog twee 
keer een boeiende, interactieve gastles van 
dierenarts Anoeska Heinemans. Leerlingen van 
het vo hadden toetsweek voor vakken op het 
Dendron en CITAVERDE college. De coaches 
voerden eindgesprekken met leerlingen en 
ouders. We maakten ons op voor een 
spetterende slotweek 2021 en we namen 
afscheid van enkele leerlingen en leraren.  
 
 

 

 

 
Toetsweek 
Leerlingen van het vo maken de toetsen van de 
vakken die ze volgen op Dendron of CITAVERDE. 
Afhankelijk van het programma dat de leerling volgt 
waren er toetsen voor wiskunde, biologie, Duits, 
Frans, Engels, Nask en PIE. Leerlingen kregen per 
toets een dagdeel studieverlof. Zo hebben ze net 
zoveel tijd om zich voor te bereiden op de toets als 
leerlingen in het reguliere onderwijs. 
We hopen dat iedereen de tips die Janneke 
Coenders van het studeerlokaal bij het 
aansluitprogramma heeft gegeven ter harte heeft 
genomen bij het studeren.  
 
De meeste leerlingen hebben het goed gedaan. Een 
enkeling had zich wat meer mogen inspannen voor 
een of meer vakken.  
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Thema en Quest: Op reis 

In de maand juli hadden we maar drie school  en 
een beperkt aantal dagen waarop onze leerlingen 
aan de Quest konden werken. 
Voor deze keer hebben we daarom gekozen voor 
een korte Quest, die wat meer geleid is en aansluit 
bij een excursie in de Slotweek. De leerlingen kiezen 
op de website van GaiaZOOO een dier uit tussen 
Aap en Zebra en gaan daarmee aan de slag. Het 
gaat met name om onderzoeken en ontdekken hoe 
het voorkomen van dieren in bepaalde gebieden 
samenhangt met het heersend klimaat. 

 
 
 
 
Bij deze geleide Quest leren leerlingen vooral: 
 

 Geschikte bronnen zoeken en selecteren 
 Binnen de bron keuzes maken tussen wat 

hoofd- en bijzaken zijn.  
 Dier en klimaat met elkaar te verbinden 
 Informatie omzetten in eigen woorden. 
 Presenteren aan de groep. 
 
De verwerking van de informatie bestaat uit 
het geven van een presentatie aan de hand 
van een mooie muurkrant of een 
PowerPointpresentatie.  
Leerlingen mogen alleen of met een 
klasgenoot eraan werken. Deze opdracht 
is extra leuk, omdat iedereen straks in de 
Slotweek het gekozen dier ook in het 
echt gaat ontmoeten in GaiaZOO. Dat 
geeft een extra impuls aan de 
motivatie.  
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Lenneke en Zoë kozen voor het przewalskipaard 
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Praktijk beroepsgerichte vakken 
 

 Praktijkvakken groen  
 
Onderzoekend leren bij de module Natuurbeleving van 
CITAVERDE college. Deze workshops worden verzorgd 
door Suzan Bollen. Elke donderdagochtend gaat zij 
samen op pad met de vo-leerlingen en de leerlingen 
van groep 7 en 8 die hebben ingeschreven op deze 
module.  
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Module natuurbeleving in de omgeving: leerlingen bij de beverdam 

Onder leiding van Suzan Bollen.  
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Afscheid van meester Cor bij techniek 
 
Meester Cor van de Kerkhof  verzorgde vanaf de start van 
SOOOOL10-14 lessen techniek voor leerlingen van 
groep 7 en 8. Werken met metaal, hout, elektriciteit, 
ontwerpen met Sketch up het kon allemaal.  
 
Cor was onze oudste collega en hij gaf op een prima 
manier invulling aan Samen, Onderzoekend, 
Ontdekkend,  Ontwerpend en Ondernemend Leren.  
Cor had een goede kijk op onze leerlingen en hun 
capaciteiten. Meer dan 40 jaar onderwijservaring 
zorgde ervoor dat hij elke leerling op maat kon 
bedienen. Daarin werd hij bij SOOOOL10-14 
ondersteund door Thijs van den Munckhof.  
Natuurlijk namen we niet met lege handen afscheid. We 
hebben Cor samen in het zonnetje gezet. De leerlingen 
hebben afscheid genomen met een slinger van handjes, 
die nu een ereplekje hebben gekregen bij Cor thuis: “ik 
wil vermelden (aan de leerlingen) dat de 'handen' van 
de leerlingen een prominent plaatsje krijgen in de 
computerkamer van mijn huis.” 
Cor is aan zijn 71e levensjaar begonnen. Het team van 
SOOOOL10-14 is hem dankbaar voor alles wat hij voor 
onze leerlingen deed.  Wij wensen Cor een hele mooie 
nieuwe levensfase toe. 



 

7 
 

 
 

 
    Binnen bewegen  
     

De laatste weken was het bar slecht weer, met veel 
regen. Dat betekent dat de gymles weer naar binnen 
verhuisde.  
 
Bij lo zorgt Chantal Baghuis ervoor dat leerlingen ook 
bij sport en spel verantwoordelijkheid dragen. Tegen je 
verlies kunnen is iets wat voor sommige leerlingen nog 
een ontwikkelpunt is.  Julian legt een spel aan zijn 
klasgenoten uit en neemt vervolgens de leiding op zich.  
Knap hoor! 
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NPO gelden 
De regering heeft extra geld beschikbaar gesteld 
voor het onderwijs, de NPO-gelden.  
In de klankbordgroep van ouders hebben we erover 
gesproken hoe SOOOOL die gelden het beste kan 
gaan inzetten. 
 
Onder alle ouders hebben we een enquête uitgezet 
over de besteding van gelden.  70% van de 
deelnemers kiest voor extra personeel in de klas ter 
ondersteuning van groepjes of individuele leerlingen. 
Daarnaast hebben ouders voorkeur voor extra 
coaching op persoonlijkheidsvorming en extra lessen 
in leren plannen en studievaardigheden.  
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          Gastles dierenarts 
Bij het thema op reis, hebben we deze keer een reis 
door het dierenrijk gemaakt. Dus in de maand juli 
waren dieren in de hoofdrol bij SOOOOL10-14. 
 
Een van de hoogtepunten deze maand was 
ongetwijfeld de gastles van Anoeska Heinemans, 
dierenarts bij DAP Horst. Veel leerlingen willen later 
graag “iets met dieren” gaan doen. De belangstelling 
was groot en Anoeska had meer dan voldoende 
assistentie rond de geïmproviseerde operatietafel. 
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 Leren door doen 
 
Leren zoals wij het graag zien: interactief en 
betekenisvol, met een grote rol voor de leerlingen. 
Deze keer voor groep 8 en vo 1 en 2. Een weekje 
later mag groep 7 assisteren bij alles wat er in een 
dierenartspraktijk komt kijken.  
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Groep 7: Leren op zijn best: opperste concentratie en veel zelf doen en ontdekken  
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Enerverend weekje  
 
De laatste week  voor de slotweek is enerverend. 
We hebben het druk met eindgesprekken en de 
laatste presentaties over dier en klimaat, maar 
er was ook nog tijd voor wat spelletjes. Op 
donderdag hadden alle leerlingen een emmertje 
en poetsspullen bij zich. Samen zorgen we er bij 
SOOOOL10-14 voor dat we na de vakantie in 
schone lokalen kunnen beginnen. Kluisjes 
werden uitgeruimd, boeken ingeleverd, er werd 
geboend, geveegd, gestofzuigd en gedweild.  
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Eindgesprekken  
 
Bij SOOOOL10-14 voeren we minstens drie keer per jaar 
driehoekgesprekken. Leerlingen voeren deze 
gesprekken met hun ouders en hun coach. 
 
In zo’n eindgesprek komen in ieder geval de volgende 
zaken aan bod: niveau, resultaat en plannen voor de 
toekomst/ 
 

We gebruiken profielen om vaardigheidsniveaus aan te 
geven van onze leerlingen.  Bij twijfel tussen niveaus, zijn 
er twee vakken geel  gemaakt.  Zo is in een oogopslag te 
overzien wat het vaardigheidsniveau van de leerling is. 
De resultaten uit NUMO, CITO en de diatoetsen worden 
besproken en de cijfers voor vo-vakken. 
Voor leerlingen die bij SOOOOL blijven wordt gekeken 
naar wensen voor komend schooljaar. SOOOOL-verlaters 
vragen we vooral ook om feedback en verbeterpunten. 
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Afscheid nemen bestaat toch 
Hoewel we de slotweek nog voor de boeg hadden, 
namen we op donderdag 15 juli officieel afscheid van 
leerlingen die volgend schooljaar niet meer bij 
SOOOOL10-14 zijn. Leerlingen kunnen bij 
SOOOOL10-14 kiezen wanneer ze de overstap naar 
het regulier onderwijs gaan maken. We namen voor 
de slotweek afscheid van de volgende leerlingen: 
 

 

 
Veel succes allemaal op je nieuwe plek! 

 
We namen niet alleen afscheid van klasgenoten, maar ook 
van enkele leerkrachten. Juffrouw Maddy heeft het  
zwangerschapsverlof van juffrouw Anne prima ingevuld. 
Bedankt Maddy! Je deed het goed bij ons. We wensen je veel 
succes op CITAVERDE én veel geluk met het ouderschap dat 
in 2022 ook voor jou en Koos zal beginnen. 
Juffrouw Maddy neemt allerlei onderwijsideeën van 
SOOOOL10-14 mee naar CITAVERDE college om daar verder 
uit te dragen. 

 
Meester Leon werkte 1 dag per week bij ons, maar hij gaat in 
het nieuwe schooljaar weer helemaal naar het Dendron 
College. Bij SOOOOL10-14 komt een nieuwe leerkracht van 
Dynamiek, Wies Brouwers. Zij kan onze hele vacature 
invullen, waardoor er geen versnippering onstaat.  Wij krijgen 
extra formatie omdat we groeien en vanwege de inzet van 
NPO-gelden. Meester Leon heeft bij SOOOOL10-14 van alles 
geleerd wat hij gaat toepassen bij de vakken W&T en biologie. 
Hij heeft al heel wat Quests ontworpen voor  het vak W&T. 
Bedankt meester Leon dat je een jaar bij ons was. We hopen 
dat je de goede dingen van SOOOOL10-14 onderwijs verder 
gaat ontwikkelen op het Dendron College. 

Jasper Barents Dendron College, klas 2   2019-2021 

Jurre van den Beuken Dendron College,  brugklas 2019-2021 

Goof Derix De Korenaer, brugklas 2020-2021 

Kami Frijters Den Hulster, brugklas 2019-2021 

Marijne Hermsen Dendron College, klas 2 2019-2021 

Lenneke Hofmans Dendron Colleg, brugklas 2019-2021 

Rick Lemmens OBS Weisterbeek groep 8 2020-2021 

Bas Madou Dendron College, klas 3 2018-2021 

Dean Oirbans CITAVERDE, brugklas 2019-2021 

Rafke Wijnhoven CITAVERDE klas 3  2018-2021 
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Een keer in de maand verschijnt er in de Hallo Horst een 
column over het onderwijs in het algemeen en in het 
bijzonder over het Dendron college. In juli ging deze column 
ook over SOOOOL10-14. 


