in praktijk: met Snappet in de hoofdrol
Taal en rekenen zijn basisvaardigheden die je nodig hebt om de wereld om je heen te
verkennen en te begrijpen en om een goede basis te hebben om jezelf verder te ontwikkelen.
Bij SOOOOL10-14 is onderzoekend en ontwerpend leren het uitgangspunt. Toch hebben we
ervoor gekozen om taal en rekenen ook in een methode aan te bieden. We willen dat onze
leerlingen ieder op hun eigen niveau en in hun eigen tempo deze vaardigheden blijven
ontwikkelen tot het maximaal haalbare. Hiervoor hebben we Snappet gekozen als
leermiddel.
In het begin was het even zoeken, maar hoe langer we ermee bezig zijn, hoe meer we ervan
overtuigd raken dat we met Snappet voor taal en rekenen precies het goed instrument in
handen hebben voor ons onderwijs. Deze week hebben we twee dagen hulp en
ondersteuning gehad van de twee Snappet-experts die Dynamiek Scholengroep rijk is. René
van Lieshout heeft maandag met Susan en met de leerlingen
gewerkt aan taal en rekenen met Snappet en donderdag was Björn
Schamp er om met Anne en de leerlingen aan het werk te gaan.
Veel SOOOOL-leerlingen vinden Snappet niet leuk. Tijdens de
oefensessie wordt regelmatig zwaar gezucht en gesteund. Nu
blijkt waarom dat het geval was. Het niveau van de opgaven in
Snappet sloot niet altijd goed aan bij waar de leerlingen werkelijk
staan. Veel leerlingen werden overvraagd. Dat is niet erg voor een
keertje, maar als je de hele tijd te weinig opdrachten goed maakt,
gaat je motivatie telkens achteruit. Je ziet immers nooit
vooruitgang en beloningen in de vorm van sterren blijven ook uit.
Nu hebben Anne en Susan voor alle leerlingen het niveau in
Snappet gekoppeld aan de Cito-volgtoetsresultaten. We hopen
dat onze leerlingen hiermee snel succeservaringen krijgen. En om
ze extra te stimuleren, stellen we ook nog een aantal prijzen in het
vooruitzicht:
o Weekprijzen
o Maandprijzen
o Een jaarprijs
Die prijzen kunnen we beschikbaar stellen voor verschillende categorieën, bijvoorbeeld: de
meeste oefenminuten, de minste fouten of de grootste persoonlijke leerwinst of wie gaat er
het hardst vooruit in verschillende deelvaardigheden van rekenen, spelling of taal? We
hopen dat onze leerlingen hiermee hun motivatie (her)vinden. Aan het eind van dit BLOG is
een anoniem leerdoelenoverzicht rekenen opgenomen. Voor alle leerlingen kunnen we nu
goed zien welke leerdoelen ze nastreven, waar ze staan en hoe hun groeilijn is.
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Naar CITAVERDE voor Groen en Dier
Maandag zijn 7 leerlingen samen met Anne
naar CITAVERDE geweest. Deze leerlingen
hadden ingeschreven voor de workshops
Groen of Dier op deze locatie. CITAVERDE is
een school voor vmbo Groen. En volgens de
schoolgids vooral bedoeld voor jongens en
meisjes die belangstelling hebben voor de
levende natuur, duurzaamheid, de
verzorging van mens, dier en plant. En die
jongens en meisjes vinden we natuurlijk ook
bij SOOOOL.
Bas, Teun, Joep en Jona gingen aan de slag
met de workshop Dier. Bas en Teun lieten al
vaker een duidelijke voorkeur voor iets met
dieren zien. Dat bleek ook al eerder bij de
keuzes die ze bij Quests maakten. En de
stages bij de dierenwinkel of de dierenarts
wijzen in dezelfde richting.

De meisjes die zich ingeschreven hebben
voor de workshop Groen gaan op
hetzelfde tijdstip aan de slag met de
praktische sectororiëntatie voor Groen.
Noa, Michalina en Rafke leren hoe ze in
dit jaargetij om moeten gaan met de
buitenruimte.
Ze
leren
allerlei
tuingereedschappen kennen en zijn
lekker aan het werk gegaan met
bladblazer en bladerhark. Als hun ouders
dit lezen, komen ze vast nog op het idee
om deze tuinvrouwen ook thuis de
gelegenheid te bieden hun pas
verworven skills in te zetten.
Gelukkig is het voor de tijd van het jaar
nog best aangenaam weer. Zo leer je van
alles, ben je lekker in beweging en krijg je
ook nog een gezonde dosis buitenlucht.
Voor elke richting valt wel wat te zeggen.
Al doende kun je bij SOOOOL in ieder
geval ontdekken wat het best bij jouw
wensen en talenten past.
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Tips van juffrouw Anne en juffrouw Susan
Bij eigenaarschap horen vaardigheden die noodzakelijk zijn om
tot goede resultaten te komen. Plannen en op tijd om hulp
vragen als je vastloopt, zijn twee heel belangrijke in ons
onderwijs.
Bij SOOOL10-14 streven we naar perfect onderwijs voor elk kind.
Dat lukt niet in een dag, maar we blijven bij alles wat we doen bijstellen en afstemmen op wat
onze leerlingen werkelijk nodig hebben. Er zijn twee dingen die nog lastig zijn voor een groot
aantal van onze kinderen: plannen en hulp vragen. De planningen worden hoe langer hoe
ingewikkelder, want ze worden immers steeds meer maatwerk. Vandaar dat Anne en Susan
wat tips verzameld hebben voor
iedereen. Deze zijn misschien
ook nog nuttig voor thuis. De
leerlingen krijgen elke week een
voorbedrukt
verzamelblad
waarin alle mogelijkheden die er
zijn aan praktijkvakken, projecten en andere activiteiten
voor de week die komen gaat al
staan
ingevuld.
Daarnaast
hebben de leerlingen ook ruimte
voor het maken van hun eigen
planning.

Tips: invullen planning








Streep eerst alle instructies door die niet voor jou bedoeld zijn.
Vul dan de workshops/lessen/begeleiding in die je volgt.
Zoek daarna je maatjes op waarmee je Quests maakt en vul samen in wanneer je aan
deze Quests werkt. Zet hierbij ook wat je samen gaat doen.
Op maandagmorgen krijg je te horen wat je nog niet afhebt van de week ervoor. Dit
mag je op maandag inplannen en gaat af van je overige. Heb je het na school nog niet
af dan maak je het op school verder af.
Schrijf achter alles wat je inplant wat je gaat doen. Bijvoorbeeld: 9.00-9.30: rekenen:
week 9 les 1/werkpakket vermenigvuldigen
Denk eraan dat je “overige” niet na een pauze, gym of workshop plant. En dat je 5
minuten van het kwartier voor een spelletje mag gebruiken en de andere 10 minuten
voor tekenen/buiten spelen/gezelschapsspel/knutselen/………

Hulp nodig?
 Lees de bijbehorende instructie terug als dat mogelijk is.
 Kijk of er een medeleerling beschikbaar is om je vraag aan te stellen.
 Kijk of de leerkracht beschikbaar is om hulp te vragen.
 Schrijf je vraag/opmerking/tip op een post-it en plak deze op de tafel van de leerkracht.
 Ga ondertussen even verder met iets anders.
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In gesprek met Ilse en Sarah
Vandaag heb ik een feedbackgesprek met Sarah en Ilse.
Daarvoor beginnen we bij het begin. Hoe hoorden deze twee meiden van SOOOOL10-14? En
wanneer kwamen ze op het idee dat dit wel eens iets voor hen zou kunnen zijn?
Ilses belangstelling werd gewekt door de flyers van SOOOOL10-14. Wat haar vooral aansprak
toen ze ervan hoorde? “Vooral het leren door doen! En niet alleen uit boeken.” Sarah weet
nog goed hoe haar eerste kennismaking met SOOOOL10-14 was. “De blaadjes lagen op de
vensterbank. Ik had ze al gezien. Juf vertelde erover, alleen voor groep 6 en niet voor 5, en ik
werd meteen hyper-hyper-actief. Dit wil ik! Dit wil ik!! Dit wil ik!!! Ik ben toen samen met twee
van mijn vrienden en onze ouders gaan kijken. Ik ben de enige die echt naar SOOOOL10-14 is
gegaan. Misschien komen mijn vrienden in het nieuwe schooljaar ook.

“Je kiest dan een ruimte

Sarah heeft eigenlijk nog maar weinig contact met haar oude
klasgenoten, maar Ilse wel. De meester vindt het zelfs goed dat ze die past bij wat je wilt
onder schooltijd op bezoek komt bij haar oude klas. Bij SOOOOL
gaan doen of bij hoe je
hebben de leerlingen immers op maandag hun vrije middag. Nu we
het toch over de basisscholen hebben, kunnen de leerlingen stemming op dat
misschien aangeven wat de allerbelangrijkste verschillen zijn tussen moment is. Dat is
basisschool en SOOOOL10-14? Ja hoor! Dat kunnen ze. Voor Ilse zijn
het de iPads en het werken met de Quests. Sarah geeft aan dat ze super!”
hier veel meer vrijheid ervaart en veel meer zelf bezig is dan te
luisteren naar een ander, naar een meester of een juf dus.
Krijgen de leerlingen dan echt SOOOOL-onderwijs? Doen wij hier echt wat jullie beloofd is,
voordat jullie naar SOOOOL kwamen? Is het hier echt samen, ontdekkend, onderzoekend,
ontwerpend en ondernemend Leren? Volgens Ilse en Sarah is het nog beter dan dat we
beloofd hebben. Kunnen ze dat uitleggen? Ja, dat kunnen ze. Ze zijn naast alles wat ze toch al
verwachtten heel blij dat er bij SOOOOL verschillende ruimtes zijn: een plek voor groepswerk
in het gewone lokaal, de coachkamer/stilteruimte en het overblijf/kliederlokaal. Dat is heel
erg fijn, dat je uit verschillende werkplekken kan kiezen om te werken. Je kiest dan een ruimte
die past bij wat je wilt gaan doen of bij hoe je stemming op dat moment is. En verder hebben
ze hier heel veel mogelijkheden. Zijn dat er dan misschien te veel? Nee, dat ook weer niet, het
is namelijk precies goed zoals het is. Het is goed te merken dat beide dames het heel erg naar
hun zin hebben bij ons, maar er zijn toch nog wel dingen die ze missen. Sarah kan bijvoorbeeld
niet zoveel meer afspreken met vriendinnen van de oude school. Maar in plaats daarvan
appen ze nu veel.
Ilse zit in groep 8. Ze kan straks naar de brugklas, maar ze
blijft liever op SOOOOL. Ze kent hier iedereen en kan hier
nog veel leren. Ze wil niet nu alweer een omschakeling
maken. Ilse heeft ervoor gekozen om op Dendron lessen
Frans te volgen. Ze is al vaker op vakantie geweest in
Frankrijk en vindt Frans een hele mooie taal, maar als je
die niet spreekt, kun je daar met niemand praten, want ze
kunnen daar geen Engels. Frans volgt ze in een ha/vwo-brugklas en daar doet ze het op dit
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moment hartstikke goed. Die gewone brugklas is trouwens ook leuk,
maar SOOOOL past veel beter bij haar.
Sara vertelt over de film die de meiden aan het maken zijn samen met
Rafke en Jip. Het wordt steeds echter. De film gaat over Pesten en
Sarah vindt het werken eraan zo leuk, dat ze erover denkt later zoiets
als beroep te gaan doen. Camaravrouw, of misschien gaat ze wel een
eigen muscialschool beginnen. Dan gaat ze iedereen die auditie komt
doen en is afgewezen, corrigeren en laten zien hoe ze vooruit kunnen
gaan om dan vervolgens een rol wel te krijgen. Zelf voelen ze zich heel
erg op hun plek hier, maar raden ze leerlingen die volgend jaar naar
groep 7 of 8 gaan aan om naar SOOOOL te komen? En zo ja, welke
leerlingen zijn dat dan? Welke leerlingen passen hier? Sarah en Ilse
zouden SOOOOL aanraden aan leerlingen die graag bezig zijn en die
keuzes durven maken en niet bang zijn om hun BFFF achter te laten.
Hoewel……. nog veel beter is het om samen met al je BFF naar SOOOOL
te komen. En een slogan hebben ze ook al bedacht:

Sarah en Ilse: We raden
SOOOOL 10-14 aan aan
leerlingen die graag bezig
zijn, keuzes durven maken
en niet bang zijn om hun
BFFF achter te laten.
Hoewel……. nog veel beter
kun je samen met al je BFF’s
naar SOOOOL komen

KOM naar SOOOOL daar leer je in vrijheid
met een cavia op schoot!
De cavia’s blijven erg belangrijk voor onze leerlingen. “Je wordt zo
rustig van Obama, Bob en Beertje. Zo fijn, dat we die hier in de klas
mogen hebben.”, verzuchten de meiden.
Het leukste wat Ilse tot nu toe hier gedaan heeft zijn de workshops
koken en uiterlijke vezorging en de Quest waarbij ze hun eigen film maken, voor kerst moet
die trouwens helemaal af zijn. Maar dat gaan ze redden. De Quest van een eigen land maken
is ook leuk, maar wel veel werk. Ilse kiest ook voor de workshop Zorg & Welzijn als allerleukste
activiteit en voor de film, maar ze vindt de Quest van Mijn stamboom ook leerzaam en leuk.
Die van Het leven van toen- Nederlands-Indië is minder leuk, maar ook veel moeilijker.
Wat hebben de meiden vooral geleerd bij SOOOL: Nou, veel! Naast het gewone wat je op
school leert bijvoorbeeld ook doorzetten en volhouden. Met rekenen bijvoorbeeld. En de
praktijkvakken daar leer je ook veel van. En niet te vergeten: leren werken met digitale
middelen, de iPad, de telefoon en alle digitale programma’s.
Er komen nu ook nog een paar verbeterpuntjes: het zou fijn zijn dat instructies van Snappet
eerder open worden gezet, zodat je kunt doorwerken. Verder zou het ook heel tof zijn als er
volgend jaar nog een klas bij komt. “Dat zou echt leuk zijn. Dan kunnen wij maatje worden van
die nieuwe leerlingen en hen alles uitleggen. “ Sarah wil meteen al elke maand 5 leerlingen
laten meelopen bij SOOOOL om te laten zien hoe het hier is. En ze wil ook heel graag
meewerken aan informatierondes voor leerkrachten, leerlingen en ouders, net als Ilse. Deze
meiden zijn in ieder geval heel geschikt voor het SOOOOL10-14 PR-campagneteam.
9 november 2018
©Dorien Stals
Teamleider SOOOOL10-14
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Wij zijn

op het werk van onze leerlingen!

De creawerkjes van blok creatief bij Zorg & Welzijn
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Narin en Sjoerd samen aan het werk in de programeerhoek
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Martijn studeert zijn rol in voor de film
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Joep en Bas bij workshop Dier op CITAVERDE

Rafke in de weer met bladblazer bij CITAVERDE
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Wij zijn Obama, Bob en Beertje. Als je
alle BLOGS gelezen hebt, dan weet je
dat ons huis in SOOOOL10-14 staat. Wij
krijgen daar veel aandacht, een goede
verzorging en heeeeeel veel knuffels.
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Voorbeeld van een koppeling tussen Snappet leerdoelen en cito-volgtoetsen
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