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: met de O van Onderzoekend   

Bij SOOOOL vliegt de tijd voorbij. De maand december was voor ons 
allemaal druk. Toch heeft het SOOOOL-team ook  nog de tijd genomen om 
nog eens goed naar het concept te kijken. Waar zijn we tevreden over en 
waar zien we nog dingen die we anders en beter kunnen doen? Over de 
aanpassingen die we inmiddels hebben gedaan daarover gaat dit BLOG. 

Gymmen is een ook een vak 

Tot nu toe werden de spellessen van 
gymnastiek gegeven door juffrouw Susan. Maar 
gymlessen zijn een vak apart. Dus vanaf januari 
geeft lo-docent Rikus onze leerlingen twee keer 
per week een gymles. Op dinsdag- en op 
woensdagochtend gaat hij met de SOOOOL-
kids aan de slag. Een keer een materialenles en 
een keer een spelles. 

Onze leerlingen vinden eerlijk spel  
spelen op zich soms nog een hele 
uitdaging. Ook doorzetten als je op 
achterstand staat, is iets wat voor 
sommigen nog heel moeilijk is. Bij 
een materialenles worden ringen, 
matten, trampolines  en andere 
apparaten ingezet. Een spelles kan 
bijvoorbeeld  bestaan uit tikspelen of 
balspelen in allerlei varianten. 

Daarbij wordt samenwerken en overzicht houden getraind. 

 

Cito bij SOOOOL 

Naast ontdekken, onderzoeken, ontwerpen in de thema’s en Quests besteden we bij 
SOOOOL10-14 natuurlijk ook flink aandacht aan taal en rekenen/wiskunde. In januari 
nemen we ook de middentoetsen van Cito af. De leerlingen wennen op die manier aan 
het maken van dergelijke toetsen en wij kunnen zien waarin zij nog hulp nodig hebben, 
maar de toets geeft vooral ook informatie aan de leerkrachten of er onderdelen zijn die 
we bijvoorbeeld nog eens in een groepsinstructie aan moeten bieden.  

Leerlingen van SOOOOL10-14 kunnen ontdekken wat bij hen past en daarna pas een 
keuze maken. In een Tienercollege hoef je immers niet aan het eind van groep 8  al een 
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definitieve keuze te maken. Toch doen we in april ook mee met de eindtoets Route 8. 
Het is een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen, maar het moment van 
toetsen past natuurlijk niet bij 10-14 onderwijs. Wij willen onze leerlingen juist nog even 
laten doorgroeien. 

Onze leerlingen werken heel geconcentreerd  aan hun opdrachten. De meubels staan in  
een toetsopstelling. Dat zie je niet vaak bij SOOOOL.  
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Voeding als thema en learning by doing 

In januari zijn we gestart met het nieuwe 
thema: voeding. We hebben daarbij voor onze 
Quests voor een andere aanpak gekozen. Voor 
onze leerlingen bleek het toch een hele stap te 
zijn om zelf hun eigen Quests te ontwerpen. En 
daar gaan we meer ondersteuning in bieden. Nu 
is er een Questhulp en werken we op twee 
manieren aan de Quests. In een en dezelfde 
periode werken de leerlingen aan een klassikale 
Quest, waarbinnen toch nog veel ruimte is voor 
individuele keuzes en daarnaast ook aan een 
volledig vrije Quest. Bij de klassikale Quest leren 
de leerlingen de structuur aan voor het maken 
van Quests en dat kunnen ze dan vervolgens 
meteen toepassen op de eigen Quest met 
onderzoeksvragen naar zaken die ze echt willen 
weten rond het thema voeding. 

 

Voor het bouwen van de Quest gebruiken we ook een 
mindmapstructuur als onderlegger. Zo komen de 
leerlingen makkelijker tot het formuleren van 
onderzoeksvragen. Tijdens de bijeenkomst van de  
ouderklankbordgroep bleek dat deze aanpak veel 
beter is. De meeste leerlingen hadden thuis al verteld 
dat het met de Quests nu allemaal veel duidelijker is. 
We proberen de nieuwsgierigheid van de leerlingen 
vanaf de eerste dag te prikkelen, ook vanuit de 
omgeving. We stuurden hen met hun iPad op pad om 
foto’s te maken van alles op het terrein van 
Dendron wat met voeding te maken heeft.  

We hebben ook al heel wat 
bedrijfsbezoeken en gastlessen gepland. Er 
zijn inspiratiesessies over voeding en nu 
zijn alle leerlingen aan het werk met een 
wikiwijs over voeding, met smaaksessies 
en smaakmissies en met eigen hun 
onderzoek. Die eigen onderzoeken dat is 
SOOOOL op zijn best! 
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Onderzoekend leren 

Maandag lopen Sjoerd en Joep mijn kamer 
binnen. “Mogen wij geld om dingen te kopen voor 
ons onderzoek?” Natuurlijk komen er dan van 
mijn kant eerst een heleboel vragen over de 
aankopen, maar vooral ook over de inhoud van 
het onderzoek. Snel wordt de opzet van het 
onderzoek erbij gehaald.  Joep en Sjoerd willen de 
rol van suiker in een proces van voedselbederf en 
schimmelvorming onderzoeken. Voor dat 
onderzoek hebben ze verschillende producten 
gekozen: vlees, snoep, koek en verschillende drankjes. Alle producten worden op eenzelfde 
ondergrond gelegd en voor het raam in het lokaal uitgestald. Want daar zal het proces onder 
invloed van licht en warmte sneller gaan, bij het raam daar  schijnt de zon er immers op. Bij 
de ene helft van de producten wordt suiker toegevoegd en bij de andere niet.  Ook hebben de 
jongens al bedacht dat zachte producten hard worden als ze achteruit gaan in versheid en 
harde producten juist zacht. Van alle voedingsmiddelen maken ze dagelijks foto’s. Hoopvol 
wachten de jongens op de eerste schimmels. En die komen er dan ook spoedig. Een weekje 
later laten ze me glunderend zien, dat het echt wel wat uitmaakt of er suiker is toegevoegd. 
En ook de eerste schimmels zijn al duidelijk zichtbaar. Terwijl er op het ene bordje duidelijk 
een krom, omgekruld schijfje boterhammenworst ligt, ziet het andere er  nog enigszins 
eetbaar uit. 

 
Onderzoekstafel van Sjoerd en Joep 

Noa en Rafke onderzoeken samen de lactoseallergie en ze gaan daarbij ook uitzoeken of 
aanwezigheid van lactose invloed heeft op de smaak van producten. Ze willen daarom 
een smaaktest doen rond lactosevrije producten en gewone producten. En dat sluit weer 
goed aan bij de smaaksessies die we hebben bij het thema voeding.  

Aan dit thema verbinden we ook een onderzoek naar onze zintuigen. Er zijn smaaksessies 
waarbij de leerlingen woorden proberen te geven aan de smaak van allerlei verschillende 
producten om die smaak in taal te beschrijven.  Niet altijd smaakt alles even lekker. Zeker 
bitter of zuur na zoet, valt soms een beetje tegen.  



5 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaakmissies, smaaksessies en proeven om aanwezigheid van koolhydraten aan te tonen. 
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Workshop Citaverde 

De hele groep heeft op CTAVERDE een  workshop maaltijd voorbereiden en uitvoeren 
gevolgd.  
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Workshop maaltijd voorbereiden en bereiden bij Citaverde 
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Raamposters over zintuigen en voeding
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SOOOOL10-14 In het nieuws 

Eind januari kregen we bezoek van Carola de Boer, onderwijsspecialist  van De Limburger. Zij 
heeft een dagdeel doorgebracht op SOOOOL en schreef er een leuk artikel over. Onze 
leerlingen vertelden open en enthousiast over hun school en konden heel goed uitleggen 
waarom zij naar SOOOOL gekomen zijn en hoe ze bij ons leren.  Vanwege auteursrechten 
mogen we het artikel niet delen. Natuurlijk mogen we wel de link naar de bron verstrekken. 

 

 

 
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190204_00091021/een-school-waar-je-mag-rondlopen-en-
bedenken-wat-je-wil-doen    
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De eerste SOOOOL-prins is een feit: Proficiat, prins Joep!  


