in praktijk: een kwestie van Quests
SOOOOL10-14 leren met Quests
Een aantal pijlers van SOOOOL10-14 zorgt ervoor dat ons concept betekenisvol onderwijs
oplevert. Leren door doen is er een die we heel belangrijk vinden. De Quests zorgen er daarbij
voor dat leren voor onze leerlingen op veel manieren betekenis kan krijgen. In dit BLOG leggen
we de focus op de Quests. Wat is dat eigenlijk, een Quest? En hoe zien ze eruit?
Leerlingen van SOOOOL10-14 krijgen onderwijs in taal en rekenen, net als alle andere
leerlingen op basisscholen en brugklassen in de omgeving. Toch werken we bij SOOOOL
anders. Bij ons zijn er instructiemomenten voor groep 7 en groep 8 voor taal en rekenen.
Samen met je coach bepaal je dan of je aan die momenten deelneemt of dat je zelfstandig
verder kunt werken aan de lesstof in Snappet. En leerlingen van groep 8 die nog instructie van
bepaalde onderdelen van groep 7 nodig hebben, kunnen daar natuurlijk gewoon bij
aansluiten. Daarnaast is er een keer per week extra instructie voor wie die ondersteuning
nodig heeft. De brugklassers werken zelfstandig aan wiskunde en krijgen daarbij begeleiding
van een docent wiskunde en zij volgen ook lessen voor Frans en Duits. Verder zorg je ervoor
dat je voldoende tijd inplant om je reken- en taaltaken af te krijgen. Lukt dat niet op school,
dan ga je er thuis verder mee aan de slag, zodat aan het begin van de nieuwe week iedereen
zijn weektaak voor taal en rekenen af heeft. Op maandagochtend als Anne en Susan er allebei
zijn, hebben ze mogelijkheden te over om te differentiëren in groepjes die nog extra instructie
nodig hebben.

Quests: vragen waarvoor je onderzoek moet doen
ICT maakt maatwerk en individuele leerroutes voor
onze leerlingen mogelijk. Toch zijn het vooral de
Quests waarmee SOOOOL10-14 zich onderwijskundig
onderscheidt. De vrije Quests, daar lusten de meeste
leerlingen wel pap van. Bij SOOOOL10-14 werken we
met vastgestelde grote thema’s waaraan we Quests
koppelen. We hebben drie soorten Quests: de
verplichte Quests de keuze-Quests en vrije Quests. In
verplichte Quests komt de lesstof aan bod zoals deze beschreven staat in de kerndoelen van
schoolvakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, kunstvakken en levensbeschouwing.
De ontwikkelgroep die het lesmateriaal voor SOOOOL10-14 maakte, werkte samen met
iemand van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Zij leerde onze ontwikkelaars hoe ze op
een goede manier ervoor kunnen zorgen dat de lesstof van kerndoelen aangeboden wordt via
de Quests.
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Op dit moment werken onze leerlingen bij het thema Ik en mijn omgeving bijvoorbeeld aan
onderstaande Quests







Geloven vergelijken
Interview opa/oma/oudere
Paspoort: Ik en mijn omgeving
Techniek in beroepen
Kunst-questkaart
Ontwerp je eigen land

Bestaande schoolvakken zijn daarnaast ook herkenbaar aanwezig in onze keuze-Quests. Het
is niet zo moeilijk om bij onderstaand rijtje een link te leggen met genoemde schoolvakken.












Eigen tijdlijn maken
Reisgids maken (eigen omgeving)
Het weer bijhouden
Plattegrond maken
Fietsroute naar huis in kaart brengen
Top 5 van onaangename plekken
Klasgenoot omtrekken, maten
Eigen grafiek/tabel
Plekken uit de geschiedenis – eigen omgeving
Eigen stamboom
Bezoek concert/ live-optreden

De vrije Quests ontstaan echt vanuit onze leerlingen zélf. Deze kunnen alle vakken, domeinen
of leergebieden bestrijken en gaan eigenlijk ook meestal gepaard met het oefenen van heel
veel vaardigheden. Leerlingen mogen altijd aangeven dat ze zélf iets willen onderzoeken en
Anne of Susan helpen dan met het formuleren van de leervragen en het in de juiste vorm
gieten van het leerproces binnen de structuur die we bieden met de Quests. Nieuwsgierige
leerlingen gaan onderzoekend aan de slag en vinden antwoorden of ontdekken nieuwe
mogelijkheden. Quests kunnen voor onze kids ook best avontuurlijk zijn. In en rond een Quest
kan er immers van alles gebeuren. Je kunt buiten de school actief zijn, je betrekt een externe
specialist bij je onderzoek of je gaat op stage. Alles kan.
Ook bij de verplichte Quests ligt er geen antwoordenboekje klaar. Vertrekpunten en
onderzoeksopdrachten zijn bij verplichte Quests misschien wel hetzelfde, maar de opbrengst
van iedere Quest is anders. Gewoon omdat de inbreng van elke leerling anders is. Bij een
Quest wordt je nieuwsgierigheid geprikkeld, je bent zelf hartstikke benieuwd naar de
uitkomst, want die vind je niet zomaar even op internet. Je wordt je door Quests ook heel erg
bewust van leerdoelen en stelt er zelf ook een aantal. Samen met je coach bedenkt je
activiteiten en werk je aan allerlei vaardigheden. Je bedenkt ook vooraf wie en wat je nodig
hebt. En tijdens het coachgesprek met je groepje vraag je tips aan je coach en aan je
medeleerlingen. Zo leer je niet alleen van je eigen Quest, maar ook van die van de leden van
je coachgroepje. Ook bedenk je hoe je straks gaat laten zien wat je allemaal geleerd hebt.
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Ontmoeting met Kay en Joep
Op dinsdag heb ik in het voorbijgaan een ontmoeting
met Kay en Joep. Ze doen allebei de verplichte Quest
Beroepen en techniek en ze gaan vandaag niet naar de
gymles. Zo meteen stappen ze op de fiets voor alweer
een nieuwe stagedag. De buitenwereld maakt
nieuwsgierig en onze leerlingen willen graag weten wat een bepaalde baan nu eigenlijk
inhoudt. Ze hebben een aantal beroepen gekozen waar ze vragen over hebben gemaakt en ze
gaan onderzoeken in hoeverre techniek in die beroepen een rol speelt. Joep vertelt niet
zonder trots dat hij al vier stages heeft kunnen regelen. Vandaag gaat hij samen met Kay naar
John's foodstore. Al eerder maakte hij afspraak voor een dagje meelopen in de dierenwinkel.
Dat gaat eind oktober gebeuren. Ook wil hij nog heel graag op stage bij Intertoys, en bij de
dierenarts van Citaverde.

Met de Quest verandert Jona zijn omgeving
Jona heeft gekozenvoor de Quest: top 5 lelijke, onaangename en onveilige
plaatsen. Bij deze Quest onderzoek je je eigen omgeving op lelijkheid,
onaangenaamheid en/of onveiligheid. Bij zijn onderzoek stuitte Jona op een echt onveilige
plek. Bij deze Quest hoort ook dat je dan zelf een oplossing bedenkt voor het probleem dat je
tegen bent gekomen. En die heeft hij gevonden! Samen met pap heeft Jona contact
opgenomen met de gemeente. De gemeente heeft er nu een verkeersbord geplaatst. Met
deze waarschuwing is de onveilige plek dankzij Jona nu een heel stuk veiliger geworden.

Vrolijk gekakel met Jip, Ilse, Merthe en Sara
Dagelijks na school voert een groepje leerlingen een
coachgesprek van 3 kwartier. In deze gesprekken
bekijken ze samen met hun leerkracht de voortgang.
Hoe gaat het met taal, rekenen en Engels? Ben je op
schema? Kun je goed je aandacht erbij houden? Zijn
er dingen waar je extra instructie voor zou willen?
Waarbij heb je hulp nodig? Soms komt er zo’n vrolijk
gekakel uit de coachkamer, dat het er wel een
kippenhok lijkt. Dan buitelen leerlingen over elkaar
heen in hun haast en enthousisasme om te vertellen waar ze mee bezig zijn. Jip, Ilse, en
Merthe werken samen aan een vrije Quest. Ze gaan een film maken over pesten. Ze zijn
begonnen zonder een echt plan, maar ontdekten gaandeweg al snel dat er toch echt een script
moet komen om een goede film te maken. Dat script daar wordt nu keihard aan gewerkt,
zodat ze vanaf eind oktober met de opnames kunnen beginnen. We zijn nu al benieuwd naar
het eindresultaat van onze enthousisaste filmmakers.
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Excursie naar de gemeentwerf
Het thema Ik en mijn omgeving geeft ook aanleiding tot
bewuswording van het milieu. Opruimen in de klas en
de caviakooi verschonen hoort daar zeker bij. Maar
waar blijven we met al ons afval? Waar komt dat
terecht, nadat wij het gescheiden hebben aangeboden?
Net voor de herfstvakantie kregen de leerlingen een excursie naar de Gemeentewerf om dat
allemaal met eigen ogen te gaan zien.
De periode van zomervakantie tot herfstvakantie is omgevlogen. Na de vakantie staan er
weer allerlei mooie, nieuwe uitdagingen op het programma.
26 oktober 2018
©Dorien Stals
Projectleider SOOOOL10-14

Excursie gemeentewerf: Ik en mijn omgeving: Waar blijft ons afval?
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Thema

Ik en mijn omgeving – top 5 lelijke, onaangename en onveilige
plaatsen

Leerdoelen: na deze quest weet ik/kan ik…
o
Ik kan een top 5 maken van de meest lelijke, onaangename en onveilige
plaatsen in mijn omgeving.
o
Ik kan oplossingen en aanpassingen bedenken voor lelijke en onveilige
plaatsen zodat deze aangenamer en veiliger kunnen worden.
SOOOOL-activiteiten: om mijn doelen te behalen, ga ik…
Ik maak een top 5 van de meest lelijke, onaangename en onveilige plaatsen
(in mijn omgeving).
o
Van elke plaats geef ik aan wat ik er lelijk en/of onveilig aan vind.
o
Voor één plaats bedenk ik oplossingen en aanpassingen zodat deze plaats
mooier en veiliger wordt.
o
Ik leg ook uit waarom ik voor een bepaalde oplossing of aanpassing kies.
Ik werk aan de volgende vaardigheden:
o

X

Creatief denken

Communiceren

X

Probleem oplossen

Mediawijsheid

Kritisch denken

ICT basisvaardigheden

Zelfregulering

Informatievaardigheden

Sociale en culturele
vaardigheden
Samenwerken

Computational thinking

Wat heb ik nodig?
Materialen

Bronnen (internet, boeken, foto’s, experts)
Internet
o
https://www.google.nl/maps
o
Hoe kun je een buurt veiliger maken?
http://www.buurtpreventje.nl/gereedschapskist

Tips:
In google maps (zie de link) kun je de omgeving bekijken via de computer of iPad.
Als je een printscreen/schermafbeeldingen maakt kun je via de afbeelding
aangeven wat je zou willen veranderen.
Hoe sluit ik deze quest af?
Je sluit deze quest af door de informatie die je gevonden hebt te presenteren op
een manier naar keuze. Je kiest een presentatievorm van de “how to-lijst”. Je voegt
de presentatie en een bewijsstuk hiervan toe aan je portfolio.
Ik kies voor de presentatievorm:
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Groepsexcursie Ik en mijn omgeving: wat doen we met ons afval?
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