in praktijk: leren door doen!
Leerlingen van SOOOOL10-14 krijgen alle mogelijkheden om zich in diverse
richtingen te ontwikkelen. Ze leren plannen en keuzes maken uit een scala van
activiteiten. Dat is ook nodig. Want je weet immers pas of je iets kunt of wilt als
je er echt kennis mee hebt gemaakt. Deze week
brengen we letterlijk een heleboel activiteiten van onze
leerlingen in beeld met heel veel foto’s dus.
Op 6 november was de projecteider van Curriculum.nu van het
domein Burgerschap op bezoek bij SOOOOL10-14. Een van de
grote opdrachten bij Burgerschap is digitale geletterdheid en
mediawijsheid. De digitale wereld, wordt door leerlingen als hún
wereld beschouwd, ook al zitten opa en oma inmiddels ook al
lang op facebook. Leren omgaan met digitale media vinden ook
de ouders van onze leerlingen een belangrijke opdracht voor de
school, bleek uit een enquête die we afgenomen hebben.
Veel leerlingen krijgen op de leeftijd dat ze naar SOOOOL10-14
komen voor het eerst hun eigen smart Phone. De digitale wereld is overal om ons heen en de
school heeft maar beperkt invloed. Communicatiegedrag in WhatsApp-groepen is een punt
waar ouders zich zeker in een tienerschool terecht bezorgd over maken.

Normen en waarden in een appgroep, wat kan wel en
wat niet, dat zijn allemaal zaken die aan bod moeten
komen. Bij de opdracht van Curriculum.nu mochten
de leerlingen aangeven wat zíj hadden willen leren op
het gebied van digitale middelen vóórdat ze naar
SOOOOL kwamen en wat ze willen weten en kunnen
als ze straks bij ons weg gaan. De leerlingen willen
vooral een stukje knoppenkennis hebben en hoe je
technisch een goede PowerPoint maakt of hoe je goed
met Word/Excel omgaat of een app bouwt. Over
omgangsvormen maken zij zich minder of helemaal
niet druk. Daar ligt een taak voor de school en ouders
en verzorgers.
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Workshopsessie Burgerschap digitale middelen

Snappet wordt veel leuker als er wat te winnen
valt. Nu de instellingen goed op het niveau van
de individuele leerlingen zijn afgestemd
verdienen onze leerlingen inmiddels flink wat
sterren. En dat motiveert! Shane behaalde als
eerste 4 sterren bij Taal. We zijn trots! En er zijn
steeds meer leerlingen die sterren behalen bij
Snappet.

Techniek: De eerste groep leerlingen
heeft inmiddels de module techniek
op het Dendron College afgerond. Er
zitten beslist talentjes tussen, liet de
docent ons weten. Door te werken
aan een vismobiel waarbij alles om
inzicht en balans draait en door een
knikkerbaan zélf te ontwerpen én te
maken, leren onze leerlingen op een
technisch manier denken. Ook gaat
het hier om nauwkeurigheid en leren
omgaan met gereedschap. Een
enkeling heeft al even mogen
proeven aan ontwerpen met het
programma SketchUp. SketchUp is
een computerprogramma dat wordt
Nauwkeurig leren werken, omgaan met gereedschap en het
gebruikt voor ontwerpen en tekenen
evenwichtspunt bepalen voor een mobiel, leer je bij techniek.
in 3D. Verder zijn we op dit moment
voor techniek op zoek naar materialen voor robotica die passen bij het niveau van de
groep. De leerlingen hebben aangegeven dat ze zoiets graag willen leren. We doen ons
best om dat in de vervolgmodule techniek aan te gaan bieden.

Bruglassers aan het woord
Bij SOOOOL10-14 hebben we twee leerlingen van klas 1: Jan en Sjoerd. Sjoerd heeft voor
SOOOOL gekozen, omdat hij dan langer de tijd krijgt om te ontdekken wat hij kan en dan
ondertussen niet de hele tijd allerlei toetsen hoeft te maken. Eerst dacht Sjoerd dat
SOOOOL10-14 voor hem niet geschikt zou zijn, want hij wil graag naar havo. Na de
informatiebijeenkomst twijfelde hij nog steeds. De beslissing viel voor hem na de
meeloopdag. Toen wist Sjoerd het zeker: “Dit wil ik”. En nu hij vanaf augustus bij ons is,
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weet hij ook heel zeker dat hij in leerjaar 3 ook nog verder wil met op zo’n manier te
leren. Hij gaat dan op zoek naar een vergelijkbare programmalijn of een school waar je
tot je examen op zijn SOOOOLs kunt leren.
Jan is afkomstig van een basisschool waar leerlingen
“Ontwerper van een
ook al leren op een ontwerpende en onderzoekende
attractiepark, dat is echt een
manier. Hij heeft dan ook heel bewust gekozen voor
SOOOOL10-14, omdat die manier uitstekend bij hem droombaan voor later. Maar
past. Jan en Sjoerd hadden zich allebei al aangemeld als ik klaar ben met school
voor de brugklas van het Dendron College, maar toen dan wil ik daartussenin eerst
ze na de meeloopdag de mogelijkheid kregen zich aan een paar jaar barman zijn.
te melden bij SOOOOL hoefden ze daar niet lang meer
Dat lijkt me ook echt heel
over na te denken. Ze willen allebei de optie havo nog
leuk.”
even openhouden. Daarom volgen ze voor Frans en
Duits lessen bij een van de brugklassen van Dendron.
Aan wiskunde werken ze grotendeels zelfstandig en voor dat vak krijgen ze 1 uur per week
een les met zijn tweeën. “Dat is wel bijna privéles”, glunderen ze. Dan kunnen ze alle
problemen waar ze tegenaan gelopen zijn voorleggen aan hun wiskundedocent.
Voor de vakken in de brugklas hebben de leerlingen huiswerk en ook al een heuse toetsweek
doorstaan. In het begin was het wel even lastig om in twee systemen te werken, maar nu
plannen de jongens het moeiteloos in en vinden ze het ook wel fijn om af en toe volgens
rooster aan de overkant de lessen te bezoeken. De toetsweek is hen goed bevallen. Sjoerd is
wel even nerveus geweest voor die eerste keer, maar het viel eigenlijk wel mee. Ze
verwachten goede resultaten. Ook komen ze in de brugklas “oude” bekenden tegen bij wie ze
op de basisschool in de klas hebben gezeten. Het moeilijkst om aan te wennen op SOOOOL
was voor Jan de iPad, want hij was op zijn vorige school een Chromebook gewend.
Zouden Jan en Sjoerd er misschien voor willen kiezen om in
leerjaar 2 al naar het regulier onderwijs te gaan? Nee hoor, ze
“Het fijnste is, dat je hier zelfs
blijven veel liever bij SOOOOL. Op mijn vraag wat dan het beste
is aan het SOOOOL-onderwijs is Sjoerd heel duidelijk: de Quests. kunt kiezen waar je gaat
En ook dat je hier veel mag samenwerken. Jan vindt het werken. Een rustig plekje
daarnaast ook fijn dat je bij ons kunt kiezen uit verschillende alleen, of samen met een
ruimtes om te werken. Afhankelijk van waar je mee bent of van groepje.”
je stemming, kies je een plek uit. In het begin vond Jan het bij
bepaalde Quests best lastig om een start te maken. Nu heeft hij een eigen stappenplan en
gaat dat veel beter.
De jongens hebben verder geen tips voor wat we beter zouden kunnen doen. SOOOOL voldoet
helemaal aan hun verwachtingen. En wat de toekomst betreft: Sjoerd wil later graag
ontwerper worden van een attractiepark. Of hij wil een eigen platform zoals Youtube, waarop
beeldmateriaal gedeeld wordt. En voordat hij echt aan zo’n droombaan begint, wil Sjoerd ook
eerst nog graag zijn geld verdienen in de horeca, liefst als barman. Jan wil in ieder geval iets
met ict, wat precies, dat weet hij nu nog niet. Als slogan voor SOOOOL10-14 hebben de
jongens: Kom naar SOOOOL, daar leer je met lol bedacht.
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Zorg & welzijn:

Er is weer keihard gewerkt bij de workshop Creatief van
Zorg & Welzijn op het Dendron College. Dat kunnen we
zelfs na afloop nog aan de handjes van onze leerlingen
zien.
Bij de workshop koken hebben de leerlingen deze week
tomatensoep en bami gemaakt. En opgegeten,
natuurlijk. De gerechten waren allebei prima gelukt en
smaakten goed.
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Elke maandag gaat een groep leerlingen naar CITAVDERDE college voor een dagdeel Groen. Rafke,
Michelina en Noa leggen een eigen tuintje aan, terwijl Teun, Joep, Jona en Bas zich verdiepen in de
verzorging van kleine huisdieren. Aandacht, enthousiasme en leerplezier. Leren door doen, Wat fijn
dat we door samenwerking onze leerlingen zoveel kunnen bieden.

Bij het thema “Ik en mijn omgeving” werken we ook nog steeds aan
onze eigen SOOOOL-omgeving. Jona heeft samen met vader Mark
ervoor gezorgd dat de saaie grijze wand nu prachtig hemelsblauw is.
SOOOOL is hiermee echt een educatieparadijs geworden. Bedankt
Mark en Jona. Het is prachtig!
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Nu de wand zo mooi geverfd is,
krijgen onze leerlingen meteen
inspiratie om het nog gezelliger
te maken.
Dana heeft thuis een mooi
kunstwerk gemaakt voor in de
klas, getiteld: Moon’s island.
Voor het weekend zijn we ook
nog actief met het maken van
Sinterklaasversieringen voor aan
de wand en aan het raam.
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Programmeren nodigt uit tot Ontdekkend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Onze
programmeerhoek wordt dan ook goed benut. De jongens hebben samen een hologram
gemaakt en kijken gefascineerd toe hoe dat werkt.

Narin is trots op het behaalde resultaat bij programmeren
en wij natuurlijk ook. Een certificaat van The Hour of Code
voor het met goed gevolg doorlopen van de cursus is de
beloning. Narin heeft er blijk van gegeven dat hij de
basisprincipes van computerscience onder de knie heeft.
Knap hoor!
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Joep en Kay tijdens een
presentatie over WO II

Aan het eind checken ze met
een Quizlet of iedereen wel
goed heeft opgelet. Aan het
aantal vingers te zien lijkt dat dik
in orde.

Sjoerd heeft een prima presentatie over
kernenergie gehouden. Het kwam er
vloeiend uit, goed uit het hoofd verteld
en beslist niet het makkelijkste
onderwerp. Goed gedaan, Sjoerd!

Merthe is in de herfstvakantie met haar moeder
naar Kenia geweest. Een indrukwekkende
ervaring waar ze onlangs een presentatie over
heeft gehouden. Alle leerlingen luisteren
geboeid, terwijl Merthe voorleest uit haar
dagboek.
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Ouders aan het woord
We hebben onlangs onder de ouders een vragenlijst
uitgezet. Deze oudertevredenheids-enquête heeft voor
ons een heel duidelijk beeld opgeleverd. We bieden
volgens de ouders aan hun kind het onderwijs wat zij van
ons mochten verwachten op grond van de
informatieavonden, de flyer de meeloopdag en andere
wervingsactiviteiten. Met andere woorden: SOOOOL10-14 heeft van de ouders een heel mooi rapport
gekregen met op onderdelen een uitstekende score, veel goede scores en ruime voldoendes. We
hebben vooral punten verdiend bij Kwaliteitszorg en Schoolklimaat. We moeten nog ons best
doen op het delen van opbrengsten. Maar dat gaat bij SOOOOL dan ook anders dan we gewend
zijn. Na de voortgangsgesprekken zal dat waarschijnlijk voor ouders veel duidelijker worden.
Wat ons nog het meest deugd doet is, dat op een schaal van 1 tot 4 we maar liefst 3,81 scoren
op de stelling: Ik zou SOOOOL10-14 SOOOOOL10-14-onderwijs aanbevelen aan anderen. Wat
fijn dat ouders vinden dat we het zo goed doen.
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Techniek: leerlingen maken een knikkerbaan met licht: zelf ontwerpen, bedenken, passen, meten en zagen

10

Spot on: meisjes met Techniektalent!

Muurdecoraties maken voor de Sinterklaastijd. Wat een ijver!
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Vince aan het werk met raamdecoratie
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Vastgelegd: een stermoment van Jip

Sjoerd werkt aan zijn Quest

13

Bewegen: materialenles met Rikus Leenders

Spelles
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Lekker lezen in de zithoek bij de cavia’s
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Werktijd en Quests

Presentatie Ilse
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Rik Poeth vertegenwoordigde de ouderklankbordgroep tijdens de ontwikkelsessie SOOOOL10-14

Alderik Visser van Currriculum.nu Burgerschap tijdens een ontwikkelsessie bij SOOOOL10-14
Burgerschap
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Hier de rechtstreekse feedback van onze leerlingen op de vraag wat zij willen leren rond digitale
geletterdheid en mediawijsheid.
Wat had je willen leren vóórdat je naar deze Wat wil je leren op deze school over digitale
school kwam van digitale geletterdheid en geletterdheid en mediawijsheid? Dingen die je
mediawijsheid?
moete weten en dingen die je moet
kunnen/doen?
1. Wat slecht is en wat goed is voor 2 1. Hoe ik een app moet maken.
4
een computer.
2. Meer leren over PowerPoint
2
2. Werken met outlook
3. Meer leren over Word
2
3.
4.
5.
6.
7.

Snappet (taal/rekenprogramma)
Hoe techniek werkt
Hoe maak ik een goede PowerPoint
Hoe werk ik beter met Word
Hoe haal je een computer uit elkaar
en zet je die in elkaar?
8. Hoe moet je omgaan met social
media
9. Hoe maak je een app?
10.
Games maken
11.
Hoe
moet
je
informatie
opzoeken
12.
Ontwerpen op een computer
13.
Hoe werk je met Instagram,
snapchat, facebook
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2
3

4. Beter leren omgaan met iPad
5. Spelletjes downloaden op je
computer
6. Hoe kun je op een iPad meer
dingen tegelijk doen?
7. Hoe bouw je je een robot?
8. Hoe haal je een computer uit
elkaar en zet je die in elkaar?
9. Hoe zit een telefoon of tablet in
elkaar?
10.
Hoe een telefoon of tablet
waterdicht wordt.
11.
Hoe Siri werkt
12.
Hoe ga je om met WhatsApp
13.
Een eigen game maken
14.
Ik wil blind en snel leren typen
15.
Ik wil meer weten over twitter
16.
Ik wil meer weten over de
computer
17.
Digitale kunst ontwerpen
18.
Programmeren
19.
Ontwerpen in de bouw
20.
Betrouwbare
informatie
kunnen vinden
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