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Februari: de maand waarin we bij het thema 
Ontdekken flink actief waren met de verplichte 
Quest Ontdek de politiek en daarnaast ook nog 
met een vrije Quest rond het thema 
Ontdekken. De coaches voerden voortgangs- 
en adviesgesprekken met de leerlingen en hun 
ouders. De werving voor leerlingen 2022-2023 
is begonnen. We gingen via Teams online in de 
klas op bezoek en op het laatst ook nog een 
aantal keren echt  fysiek bij verschillende 
scholen van Dynamiek om over ons 
tienercollege te vertellen. We hadden online 
informatieavonden voor leerlingen en ouders 
en we sloten af met multiculti vastenaovund en 
een tropisch zwemparadijs.  
 

 

 

 
Hoe is de stand? 
 
In februari maakten de leerlingen Diatoetsen, en 
hadden we voortgangs- en adviesgesprekken voor 
groep 8. Leerlingen kregen ook een rapportage van 
de door hen gemaakte Diatoetsen en een overzicht 
van het totale  reilen en zeilen bij SOOOOL10-14. 
 
Samen met de coach bereidden onze leerlingen het 
oudergesprek voor door middel van het invullen van 
een voortgangsformulier: Hoe is de stand? Waar sta 
ik nu? Waar groei ik naartoe? 
Het gaat hierbij vaak niet om cijfers maar wel om je 
groeilijn. De ontwikkelingslijn die jij laat zien op 
allerlei gebieden. Ook geven leerlingen aan waar ze 
trots op zijn in de afgelopen periode, waar ze vooral 
aan willen werken in de komende periode en hoe het 
gaat met hun verplichte en hun vrije Quest. 
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Quest: Ontdek de politiek  

Bij het thema Ontdekken zijn we aan de slag gegaan met 
Ontdek de politiek. Met het oog op de op stapel staande 
gemeenteraadsverkiezingen in maart hebben we een 
uitgebreid programma bij deze verplichte Quest. Alle 
leerlingen nemen eraan deel. Zo leren we hoe 
besluitvorming in een  democratisch cultuur werkt, maar 
we leren ook allerlei nieuwe mensen kennen bij deze 
Quest. Ze waren allemaal bij ons te gast: burgemeester 
Ryan Palmen, provinciaal medewerker Hielke Hertsig, 
raadslid Yvonne Douven, wethouder Han Geurts en  ook 
nog de complete kinderraad van Horst onder aanvoering 
van burgemeester Tom.  
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Hemd van je lijf 

Op 4 februari vroegen onze kids de burgmeester het 
hemd van zijn lijf. En daarbij bleef echt geen vraag 
onbeantwoord. Wij kennen al zijn geheimen. Vragen 
over zijn kledingstijl, zijn huisdier, zijn kinderen, maar 
ook of hij ooit twijfelt bij het nemen van beslissingen 
en of hij goed tegen kritiek kan. Wat hij moeilijk vindt 
aan zijn baan en hoe je burgemeester kunt worden. 
Wat fijn dat we zo’n openhartige burgemeester 
hebben die zo goed met kids overweg kan. En alle lof 
voor Dion Wijnands van de gemeente Horst aan de 
Maas die als raadscommunicatieadviseur ervoor zorgt 
dat we aan onze Quest  “Ontdek de politiek” zo’n 
contextrijke invulling kunnen geven. Een mooie 
samenwerking tussen onderwijs en overheid in Horst.  
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Leren debatteren     
   

Langzaam werken we toe naar debatteren en 
argumenteren. Hielke Hertsig neemt onze leerlingen 
op 9 februari eerst mee in zijn politieke loopbaan: 
bij de gemeente, de provincie en in de landelijke 
politiek. Daarna legt hij uit dat je met een politieke 
partij standpunten inneemt en via campagnes en 
het debat zoveel mogelijk kiezers probeert te 
winnen.  Met de gemeenteraadsverkiezingen voor 
de deur, leren we hoe de gemeente ervoor probeert 
te zorgen dat alles voor de inwoners goed geregeld 
wordt. Niet iedereen wil hetzelfde. Inwoners mogen 
hun stem uitbrengen bij de verkiezingen en zo 
bepalen ze mede wat er hier gebeurt. In de maand 
maart vertalen we alles wat we leren ook naar 
verkiezingen bij SOOOOL10-14.   
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Kinderburgemeester en kinderraad 

Op 16 februari vergadert de kinderraad van de gemeente 
Horst aan de Maas bij SOOOOL10-14. De meeste thema’s 
waar de raad zich mee bezighoudt, spreken ook onze 
leerlingen aan:  

 Pesten 
 Verkeer 
 Buitenspeelplaatsen 
 Milieu 
 Vandalisme 

De leden van de kinderraad presenteren hun plannen voor 
de verschillende thema’s. Onze leerlingen denken mee en 
stellen vragen.  

Op YouTube kun je de vergaderingen terugkijken. 
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Goed voorbeeld doet goed volgen 

Yvonne Douven: de fijne kneepjes van het debat 

Een weekje later op 23 februari is Yvonne Douven, 
lijsttrekker van de plaatselijke VVD nogmaals te gast. De 
leerlingen hebben inmiddels les in debatteren gehad. Daar 
pakt Yvonne de draad op. Argumenten voor, argumenten 
tegen. Wie overtuigt wie? We leren debatteren volgens de 
regels van het spel Lagerhuisdebat. Aan de hand van 
stellingen bedenken de leerlingen zoveel mogelijk 
argumenten voor én tegen. Dan horen ze of hun groep 
voor of tegen de stelling is en dan kan het debat beginnen.  
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De vrije Quest 
  
 Voor de meeste leerlingen is de vrije Quest het 
summum van lekker leren. Bij de vrije Quest 
mag de leerling namelijk heel veel zelf bepalen. 

 Het thema blijft ontdekken, maar de leerling 
mag zelf weten wat hij of zij wil gaan ontdekken. 
De leerlingen zijn geïnteresseerd in zeer 
uiteenlopende onderwerpen. Van de werking 
van edelstenen tot en met vlinders en van 
gaming tot het grote verhaal van de kip en het 
ei. In een volgend blog komen we inhoudelijk 
terug op de vrije Quest  
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Vrijheid in een strakke structuur 
 
Om in alle vrijheid tot resultaten te komen, hebben 
onze leerlingen wel structuur nodig. Met de 
Questhulp en ander begeleidingsmateriaal helpen we 
de leerlingen om tot onderzoeksvragen te komen om 
vervolgens alles zo concreet mogelijk te maken: de 
plannen, de doelen en de acties om deze te bereiken.  
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Leren van tv 
 

Bij SOOOOL maken we graag ruimte voor actuele 
zaken waarvan onze leerlingen veel op kunnen 
steken. Soms is ook geschiedenis actueel. Dat is het 
geval bij de documentaireserie van NPO 1: Het 
verhaal van Nederland. 
Twee keer per week kijken we na de dagstart naar 
een helft van de wekelijkse aflevering. Elke 
aflevering wordt door de juf gescreend, voordat we 
deze met de groep bekijken. Leerlingen die gevoelig 
zijn voor aangrijpende of gewelddadige scenes 
hebben dan de keuze om deze wel of niet bij te 
wonen. 

 
“Het Verhaal van Nederland laat ons in 10 
afleveringen zien hoe Nederland is ontstaan. 
De 10 tijdvakken van geschiedenis 
levensecht verteld. De serie is opgenomen 
bij een Archeologisch Openluchtmuseum en 
in een natuurpark. In Het Verhaal van 
Nederland gaan we echt op reis door de tijd 
vanaf de prehistorie tot aan nu.  

 
Onderweg zien we de grote allesbepalende 
gebeurtenissen, personen en voorwerpen 
die Nederland hebben gevormd. De 
gebeurtenissen zijn nagespeeld waardoor 
onze leerlingen zich een goed beeld kunnen 
vormen van het verleden.  
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Voorlichting en werving leerlingen 
  

Februari is voor SOOOOL10-14 de maand om op 
de basisscholen van Dynamiek te laten zien wat 
een tienercollege is en hoe wij Samenwerkend, 
Onderzoekend, Ontdekkend, Ontwerpend en 
Ondernemend Leren vormgeven.  
Jammer genoeg waren de meeste voorlichtingen 
via Teams. Alleen bij BS De Kameleon in 
Grubbenvorst en bij BS De Brink in Melderslo zijn 
we echt op bezoek geweest.  
De leerlingen staan in de rij om met elkaar over 
ons onderwijs te vertellen. Aan de hand van heel 
veel foto’s delen zij hun ervaringen bij ons. We 
oefenen niet van tevoren. We laten gewoon heel 
veel foto’s in een PowerPoint zien waarbij de 
leerlingen spontaan over hun ervaringen 
vertellen en vragen beantwoorden. Er doen 
steeds andere leerlingen mee en ze vertellen 
allemaal graag en vlot over SOOOOL.  
Zo komen ouders meestal bij onze 
informatieavond terecht: omdat hun kinderen 
enthousiast geworden zijn, horen ze van het 
bestaan van SOOOOL10-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 21 en 24 februari hadden we de 
onlinevoorlichtingsavonden voor leerlingen en 
hun ouders. Hiervoor meldden zich in totaal 37 
leerlingen aan. Het zijn niet alleen leerlingen van 
de scholen van Dynamiek. De regio waaruit deze 
leerlingen komen, groeit nog steeds. We hadden 
aanmeldingen uit Horst aan de Maas, Venlo en 
Venray, maar ook uit Well, Deurne en 
Ysselsteyn. Wat fijn dat we inmiddels goed 
bekend staan. Aan de infoavonden werkten 
naast het team van SOOOOL10-14 ook ouders 
en leerlingen mee. Op 11 maart volgt ons eerste 
Open huis. 
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  Workshop Techniek 

 
Bij techniek werken onze leerlingen op 
maandagochtend  ijverig en geconcentreerd verder 
aan hun droomkamer. De meeste leerlingen zijn 
bezig met stoffering en meubilering of met verdere 
aankleding en decoratie van hun droomkamer. 
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Workshop groen 
 
Bij Yuverta zijn de leerlingen bezig met de 
workshops van de module Groen, tuinaanleg en 
onderhoud.  
Voordat ze daadwerkelijk met sierbestrating en 
legverbanden aan de slag gaan, wordt er flink wat 
meetwerk verricht. In maart zien we de resultaten 
van al hun inspanningen. Ook hier zien we volop de 
pijlers van SOOOOL-onderwijs  terug: 
Samenwerkend, Onderzoekend, Ontdekkend, 
Ontwerpend en Ondernemend Leren. 
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 Creative Friday  
     

Vrijdagmiddag is bij SOOOOL10-14 de creatieve 
middag. Fijn samen de week afbouwen met 
creatieve opdrachten die betrekking hebben op 
het thema of op een feestdag. Eind feburari staat 
natuurlijk alles in het teken van carnaval. We 
maken maskers, beschilderen ramen en maken 
mooie versieringen voor aan de wand of op de 
deur. 
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Multiculti vastenaovund met taalrijk  
     
 
Carnaval is bij SOOOOL10-14 geen verplicht 
gebeuren. Het is gewoon een gezellig middagje met 
spel en amusement. Wil je je verkleden? Prima! 
Liever niet? Ook goed. Dit jaar deden we voor wie 
mee wilde doen voor het eerst de polonaise samen 
met de leerlingen van Taalrijk. Zo’n multiculti 
carnaval is zeker voor herhaling vatbaar! 
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Rapport bij SOOOOL10-14  
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Rapport Diatoetsen 
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Ontspannen de vakantie in 
 
Op 25 februari sloten we de maand af met een 
dagje zwemmen en ravotten bij Center Parcs. 
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