: je brengt 21st century skills in praktijk!
Leerlingen van SOOOOL10-14 zijn bijna dagelijks bezig met 21stcentury skills. In de
Quests, bij de praktijkvakken, bij taal- en rekenen. Bij SOOOOL leren we zoveel
mogelijk in een context en passen het geleerde waar het kan ook echt toe. De
feestelijke maand december gaf ons in de sector food, hospitality en Leisure volop
kansen. Zo maakten we een mooie soepele overgang van het thema Ik en mijn
omgeving naar het thema Voeding.
Zetten wij 21stcentury skills in bij
SOOOOL10-14 onderwijs? Nou en
of. De leerlingen hebben volop
samengewerkt, kritisch gedacht,
hun impulsen leren beheersen,
want ze zijn het immers lang niet
altijd met elkaar eens . Ze
hebben veel, heel veel moeten
communiceren de laatste weken.
Ze hebben allerhande problemen
opgelost. Ook hebben onze
leerlingen voortdurend hun ictskills naar een hogere level
gebracht en ingezet om kennis te
vergaren en oplossingen te vinden
voor problemen waar ze tegenaan liepen. Ook werkten ze in de themaweek van respect voor elkaar aan
sociale en culturele vaardigheden. Veel van deze vaardigheden waren gericht op een groot event. Met
elkaar verzorgden onze leerlingen op maandag 17 december een groot kerstevent voor alle ouders,
broertjes en zusjes. Écht een groot event, waar ze met zijn allen de schouders onder hebben gezet. Vanaf
eind november waren ze ermee bezig. Eerst een brainstorm en daarna aan het werk! Ze zochten
recepten uit, maakten berekeningen van wat ze nodig zouden hebben aan ingrediënten, schrokken soms
van de prijzen van de boodschappen en sloegen aan het koken, bakken en braden. Ook maakten ze
prachtige kerstversieringen, bedachten ze leuke animaties om alle gasten mee bezig te houden en
stelden zij zelf het hele programma samen. Ook een eigen SOOOOL10-14 spotify-lijst maakte daar deel
van uit. En om de puntjes op de i te zettten, gingen ze ook nog een kijkje nemen bij de food, hospitality,
Leisure en beauty- en wellness opleidingen van Gilde Opleidingen in Venlo.
En daar tussenin hadden we nog tijd voor Sinterklaas met prachtige surprises en heeft elk kind samen
met zijn ouders een voortgangsgesprek gevoerd. Hoe gaat het Snappet, met de Quests, met de sociaalemotionele ontwikkeling van onze leerlingen? Hoe ontwikkelen ze hun vaardigheden, worden de
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gestelde doelen inderdaad bereikt, is het tijdpad goed, wat kan nog verbeterd worden? Of heb je nog
meer uitdaging nodig? December was een drukke maand waarin we verschrikkelijk veel hebben geleerd.
Voorbereiding Kerstevent met Harm van Beurden van Gilde Opleidingen

Met veel enthousiasme zijn we op 21 november
al begonnen aan de voorbereidingen van ons
eerste kerstevent.
De
leerlingen
hebben
tijdens
een
brainstormsessie onder leiding van de
Hospitality ambassadeur van Gilde Opleidingen
Venlo kennis gemaakt met de 3 belangrijkste
facetten van een geslaagd evenement:




Leisure (vermaak)
Hospitality (gastheerschap)
Food (Keuken/kok)

Op 29 november mochten 10 leerlingen van
SOOOOL met de Zorg- en welzijn leerlingen van
het Dendron College mee naar Gilde
Opleidingen in Venlo. Daar kregen zij ook een
boel inspiratie voor hun eigen kerstevent.
Op 17 december kwamen alle lijnen samen in
een prachtig kerstevenement.
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Workshop Leisure bij Gilde Opleidingen

Workshop Bakkerij bij Gilde Opleidingen
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Workshop hospitality

Workshop beauty en wellness
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Vol concentratie werken aan de kerstversieringen

Workshops kerstdecoratie

Dank aan onze hulpmoeders voor het verzorgen van de workshop kerstdecoratie.
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17 december, het is zover………
Wat spannend voor onze koks! Lukt het allemaal? En lukt het wel op tijd?
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Nou …en of het lukte!!!
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 voor onze leerlingen die voor 80 (!) personen een buffet verzorgden
als kok of als medewerker bediening of als entertainer in de zaal.
 voor onze hulpkoks: de moeders die hebben meegeholpen
 voor Harm van Beurden van Gilde Opleidingen die even langs kwam
en de hele avond is gebleven om te genieten van de sfeer.
 voor juffrouw Susan die als een echte chef de cuisine de hele operatie
in de keuken heeft geleid. Petje af!!! Het was TOP!
 Voor alle ouders, broers en zussen: wat geweldig dat jullie er allemaal
waren om het eerste kersfeest van SOOOOL10-14 mee te vieren.
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Rafke en Sarah: Afsluiting Quest WO II

Joep: afsluiting Quest Akelige plaatsen

Teun: Afsluitende Quest
Toch spannend. Een slang in de klas!
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Sarah en Ilse doen mee met het project
Dendron beweegt in de regio. Samen met
leerlingen uit allerlei verschillen jaarlagen
en niveaus organiseren ze sport- en
beweegactiviteiten voor verschillende
doelgroepen in gemeente Horst aan de
Maas.

Na een kennismakingsbezoek bij De
Twinkeling heeft de projectgroep
activiteiten bedacht die aansluiten bij de
doelgroep.
Super dat onze SOOOOL-kids zo heerlijk
overal aan meedoen en kansen weten te
pakken.

De activiteit van 11 december is zo
goed bevallen, dat er vanuit de
Twinkeling de vraag is gekomen of we
het niet bij een eenmalige activiteit
willen laten, maar dit een aantal keren
per jaar willen herhalen.
Eerst staat 22 december nog het
ketentoernooi in samenwerking met
Synthese op de rol, maar in januari
gaan we bekijken of we de activiteit
met de Twinkeling geregeld kunnen
laten terugkomen.

10

11

Sarah, Merthe, Jona en Jens hebben voor de LVO nieuwsbrief een filmpje over SOOOOL10-14 gemaakt
waarin zij zelf uitleggen hoe ze werken. Deze nieuwsbrief is verspreid onder alle medewerkers van stichting LVO.
Volg de link en bekijk hoe leerlingen hun werkwijze uitleggen.
Daarnaast maakten Sarah, Ilse, Merthe en Jip ook nog een film als Quest. Gaandeweg
ontdekten ze dat je niet zomaar op de bonnefooi kunt beginnen met filmen, maar dat er toch
echt een script nodig is én regie. Het docudrama gaat over het thema pesten en nog een
heleboel klasgenoten kregen ook een rol. De film is tijdens het Kerstevent op 17 december
vertoont aan alle gasten. In de aula was het geluid wat mager. Nu kan iedereen thuis nog even
op zijn gemak de film bekijken. Volg hiervoor de Link . Script, regie, camerawerk en montage
het is allemaal door de leerlingen zelf gedaan.
Sarah en Merthe zijn trouwens inmiddels lid geworden van de omroepploeg van het
Dendron College. Daar kunnen ze aan de slag met een professionele camera en werken ze
samen met leerlingen van het Dendron College van brugklas tot en met vwo 4. De filmpjes worden
uitgezonden door Streekomroep Reindonk en via het You tubekanaal van Dendron,

Op 21 december nam SOOOOL1014 voor het eerst deel aan de
kerstviering op het Dendron
College
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Het programma van de kerstviering was:
 10.00u: start van de dag
 Kerstpakketten maken in de klas.
De leerlingen hebben in groepjes
een kerstpakket gemaakt. Het
kerstpakket is door het Dendron
College bezorgd bij Hof te Berkel.
Dit is een verzorgingstehuis voor
ouderen in Horst.
 Voorstelling in de grote aula,
samen met de brugklassers
 Gezamenlijke activiteit en
afsluiting in de klas
12.30u: einde van de dag

En daarna was het: vakantie!
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