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: van buiten leren  

Bij SOOOOL 10-14 gaan we ervan uit dat er buiten de school net zoveel (of meer 
zelfs) te leren valt als in de school. We stimuleren onze leerlingen graag om 
kennis te halen bij allerlei experts. Ook trekken we er geregeld op uit met de 
hele klas, in kleinere groepjes, tweetallen of soms zelfs alleen om in de 
buitenwereld iets te leren. Zo is leren steeds opnieuw een uitdagende expeditie. 

In februari zijn er verschillende excursies met de hele groep geweest. Meestal op een maandag, 
want dan zijn er twee juffen en sinds kort hebben we ook nog een stagiaire. Zij stelt zich hier 
graag zelf even voor:  

 

Het thema voeding geeft ons veel mogelijkheden om in de omgeving van de school te leren. 
Onze leerlingen werken aan hun vrije Quests en samen met juffrouw Anne, Susan en Simone 
doen ze ook met de hele groep een Quest. Bij het hoofdthema voeding kan ieder kind zijn 
eigen leerpad kiezen, passend bij de eigen leervragen. Voeding door de eeuwen heen 
bijvoorbeeld in de tijdvakken van geschiedenis. Of voedselbederf, schimmelvorming en 
bacteriën, hoe zit dat eigenlijk allemaal? Welke 
vragen stel jij jezelf?  Waar ben je nieuwsgierig naar?  

Soms ligt het beginpunt van de interesse van een 
leerling heel dichtbij hem of haar. Heb je bijvoorbeeld 
een lactose-intolerantie, dan wil je daar vast alles over 
weten. Soms is een wat meer algemene 
nieuwsgierigheid de basis voor het onderzoek: Hoe 
wordt bier eigenlijk gemaakt? Bij SOOOOL maken we 
ruimte voor al die verschillende leervragen van onze 
leerlingen. Zo zijn ze allemaal heel actief bij hun 
Quests rond voeding betrokken. Het is prachtig om te 
zien, dat er zoveel en zo enthousiast wordt geleerd. 

  

Hallo allemaal, 

Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Simone 
Smedts, ben 20 jaar en woon in Kronenberg. Dit half jaar loop ik 
stage op SOOOOL. Ik zit op Hogeschool De Kempel in Helmond in het 
derde jaar. In mijn vrije tijd rijd ik graag paard en vind ik het leuk om 
met vriendinnen af te spreken. Het komende half jaar wil ik graag de 
onderwijsvorm van SOOOOL leren kennen. Ik ben blij dat ik de kans 
heb gekregen om stage te lopen op SOOOOL en heb zin in de 
komende tijd! 
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Museum De Locht: vergeten groente, van het land naar de klant en samen lekker koken 

Luisteren, kijken en dan zélf doen. We hadden een fijne excursie naar museum De Locht, waarbij 
onze doeners echt goed aan hun trekken konden komen. In de schoolbanken bij De Locht is er 
naast aandacht voor geschiedenis, ook aandacht voor het heden en voor de omgeving. 
Champignons, asperges, paprika, groenten waar Horst aan de Maas bekend om is, staan er 
centraal. 
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Educatieboerderij: melkveebedrijf Op Wis in  Broekhuizenvorst 

Bij melkveebedrijf Op Wis leerden onze leerlingen in een uitstekende balans tussen luisteren naar 
een verhaal,  het ontvangen van korte instructies en vooral ook heel veel zelf doen en beleven.  Met 
opdrachten vóór, tijdens en na de excursie hebben onze leerlingen een goed beeld gekregen van het 
proces van koe tot koelkast. Met dank aan Judith van Dijck die de leerlingen op voortreffelijke wijze 
van alles heeft laten zien, horen en ervaren. Ze hebben samengewerkt, ze zijn met taal en rekenen 
bezig geweest en ze hebben hun ogen uit gekeken bij de melkrobots en de kalfjes. Onderwerpen die 
aan bod kwamen waren: feiten over voedingsstoffen in zuivel, zelf boter en kaas maken en  
meedenken over hoe je een melkveehouderij zo duurzaam mogelijk kunt runnen. Er was zo veel te 
zien en te beleven op deze boerderij, dat we er heel graag nog een keer naar toe gaan. Wie weet, 
voor een technische invalshoek rond zonnepanelen of  melkrobots, want ook daarvoor kunnen we 
hier terecht. 
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Zelf doen en zelf beleven op een hypermodern melkveebedrijf  in Blitterswijck 
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Samen leren door doen met voeding 

Bij SOOOOL10-14 kunnen we door een thematische aanpak contextrijk onderwijs bieden. We 
praten niet alleen over voeding, maar we doen vooral ook veel rondom voeding. Samenwerken, 
overleggen, keuzes maken, taal en rekenen, het komt daarbij allemaal aan bod.  In tweetallen 
kiezen leerlingen bij het thema voeding bijvoorbeeld voor een land en een gerecht. Daarna is er 
werk aan de winkel: 

 samen een recept uitkiezen 
 een begroting van de kosten maken (én andere keuzes maken als dat nodig is) 
 samen alle inkopen doen 
 samen het gerecht bereiden 
 samen eten en natuurlijk ook alles weer netjes opruimen 
 

Van al deze stappen maken onze leerlingen een foto- en/of filmverslag  

  

Jip  en Merthe kozen voor pancakes 
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Narin alleen op pad 

Narin is dol op frikandellen. Daarom wilde hij nu ook wel eens weten hoe die nou eigenlijk worden 
gemaakt. Er doen verhalen over de ronde en natuurlijk is er op internet ook veel informatie te vinden, 
bij schooltv bijvoorbeeld. Maar Narin wilde alles graag met eigen ogen zien en nog liever wilde hij zélf 
die frikandellen maken. Hij heeft naar een slagerij in het centrum gebeld voor een afspraak. En jawel 
hoor, hij mocht bij Christ Coppens komen kijken hoe het hele proces in zijn werk gaat. 

Eerst een leervraag formuleren, dan zelf informatie opzoeken, vervolgens actie ondernemen om op 
stage te gaan en écht in de praktijk te leren wat het antwoord op jouw vraag is. Dat is typisch SOOOOL 
natuurlijk!   
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Techniek Ronde 2: een vervolgmodule Techniek op het Dendron College:  

Negen leerlingen hebben gekozen voor een vervolgmodule Techniek op woensdag van 11.00 
tot 14.00 uur. Bij Techniek komt de doener aan zijn trekken en de denker. De leerlingen die 
meedoen, vinden het leuk dat ze bijna wekelijks aan het eind van hun workshop een werkstuk 
kunnen laten zien aan de rest van de groep die ondertussen met andere dingen bezig is. Het 
programma bestaat uit: 

 Robotkever 
 Tutorial stoel sketch up (Computerprogramma) 
 Discolamp 
 Lego mindstorms Computer, programmeren) 
 Sleutelplankje 
 Solidworks tutorial Asje  (Computerprogramma) 
 Bibberspiraal  
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Nog meer techniek bij SOOOOL10-14 

Techniek begint bij nieuwsgierig zijn, bij echt willen ontdekken hoe de dingen in elkaar zitten 
en hoe ze werken. Jens heeft onderdelen van een computer meegebracht om deze  bij 
SOOOOL uit elkaar te halen.  Andere leerlingen sluiten erbij aan. 
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Schooladvies en adviesgesprekken  

SOOOOL10-14 is een onderwijsprogramma voor leerlingen van 10-14 jaar. Toch nemen we bij 
SOOOOL een eindtoets af en geven we ook een schooladvies wanneer de leerling in groep 8 zit. 
Voor leerlingen die bij ons blijven, is dit advies een momentopname, een tussenstand. Voor 
leerlingen die er voor kiezen komend schooljaar naar het voortgezet onderwijs te gaan, is het een 
plaatsingsadvies voor de brugklas. Alle leerlingen van groep 8 hebben samen met hun 
ouders/verzorgers een gesprek over het advies met juffrouw Anne of juffrouw Susan. Deze 
leerlingen moeten in maart worden ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs, ook 
als ze bij SOOOOL blijven. De ouders krijgen daarvoor een brief en een inschrijfformulier. 

 

Naar het zwemparadijs  

Op 25 februari  hebben we een buitenschoolse activiteit gedaan. Leerlingen en leerkrachten gingen 
die dag zwemmen bij het Meerdal. Vanaf de kerstvakantie is er hard gewerkt aan Snappet, aan de 
Quests en aan alle workshops en programma’s. Zo’n uitje  naar een zwemparadijs is dus dik 
verdiend.  

Ook de ouders hebben hard gewerkt. Zij kregen de kans om zich te laten (bij)scholen op het gebied 
van Snappet. Susan verzorgde twee keer een info-ronde over Snappet.  

 

Bezoek bij SOOOOL10-14 

In de voorbije weken kregen we een aantal malen bezoek bij SOOOOL10-14. Een journalist van De 
Limburger en een journalist voor het blad Dichterbij van de Rabobank. Onze leerlingen vertellen 
enthousiast over hun beleving van ons onderwijs en willen ook heel graag alles laten zien. Op dinsdag 
5 februari staan we in De Limburger met een paginagroot artikel.   
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En nog meer bezoek 

Mélanie Monfrance, onderzoeker aan de universiteit van Maastricht  liep in 

februari een dagje mee bij SOOOOL10-14. Dit is haar verhaal:  
 

   Mélanie Monfrance 

Mijn naam is Mélanie Monfrance, ik ben onderzoeker bij Maastricht University. Ik heb een 
brede interesse in het Nederlandse onderwijs en kansenongelijkheid daarin. Binnen deze 
context focus ik in mijn onderzoek op sociaal-emotionele vaardigheden (zoals, 
studievaardigheden, (academisch) zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en 
persoonlijkheidskenmerken), de ontwikkeling hiervan, welke rol ze spelen bij 
kansenongelijkheid in het onderwijs, en hoe de ontwikkeling ervan op school bevorderd kan 
worden.   

Maandag 18 februari 2019 had ik de primeur om mee te mogen lopen bij SOOOOL 10-14. 
Hoewel ze vele verzoeken hebben gekregen, was ik de eerste die een dag mocht meedraaien. 
Ik was hier erg blij mee omdat ik het als onderzoeker zeer waardevol vind om te ervaren hoe 
het er in de dagelijkse praktijk aan toe gaat en hier niet alleen van afstand naar te kijken.  

Tijdens de ochtend waarbij ik heb meegelopen, hebben de leerlingen naast lezen en spelling 
gewerkt aan hun vrije en hun verplichte quest horend bij het thema voeding. Vooral tijdens 
het werken aan deze quests ontdekte ik dat het bij SOOOOL niet alleen gaat om het apart 
organiseren van onderwijs voor de 10-14 leeftijdsgroep, maar dat er echt sprake is van een 
volledig andere manier van onderwijs. Zo worden leerlingen in de quests actief betrokken bij 
hun eigen leerproces waarbij ze o.a. gebruik moeten maken van hun creativiteit, vermogen tot 
samenwerken en zelfregulering. Ook wordt de ‘buitenwereld’ geïntegreerd in het leerproces. 
Behalve de regelmatige groepsexcursies gingen twee leerlingen tijdens mijn aanwezigheid 
naar een aardappelteler in het kader van hun vrije quest.  Er wordt er hier dan ook aanspraak 
gemaakt op (de ontwikkeling van) verschillende sociaal-emotionele vaardigheden waarvoor 
steeds meer aandacht is en waarvan ook steeds meer de overtuiging bestaat dat deze naast 
de schoolse vaardigheden (zoals rekenen en taal) van essentieel belang zijn voor zowel de 
directe onderwijsuitkomsten als ook voor latere uitkomsten.  

Toch ligt de nadruk in zowel onderwijsbeleid, -praktijk als -onderzoek echter nog vaak op de 
schoolse vaardigheden. Hier ligt dan ook voor ons allen een mooie uitdaging. SOOOOL heeft 
hierin al de eerste (grote) stappen gezet en als onderzoeker kan ik hier alleen maar heel 
enthousiast over zijn en onderzoeken hoe we deze ontwikkeling van sociaal-emotionele 
vaardigheden op de beste manier kunnen meten en in kaart brengen en nagaan wat SOOOL 
bijdraagt aan (de ontwikkeling van) deze vaardigheden.   

Ik kijk ernaar uit om te zien hoe dit mooie project zich in de toekomst zal ontwikkelen. 

Mélanie  Monfrance 

26 februari 2019 
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Carnaval bij SOOOOL10-14 

Carnaval bij SOOOOL10-14 is een keuze. Je wel of niet verkiesbaar stellen als prins of prinses, je wel 
of niet verkleden of wel of niet een polonaise organiseren, het kan allemaal. Een carrousel van 
gezelschapsspelletjes, knutselwerkjes of werken aan je carnavalsoutfit bij SOOOOL heb je in ieder 
geval een keuze. 
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Jip keert na de krokusvakantie terug naar De Weisterbeek. Ze heeft ontdekt dat deze school toch 
beter bij haar past dan SOOOOL10-14. We vinden het heel fijn dat we Jip hebben leren kennen en 
we wensen haar veel geluk en succes in het oude nest. 

De laatste dag werden er wederzijds presentjes uitgewisseld. Als Jip naar de brugklas gaat, zien we 
haar vast weer terug bij het Citaverde College of op het Dendron College. 
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Het eerste prinsenpaar van SOOOOL10-14 is een feit: Narin I en Ilse I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
  

   

 

 

    

  De receptie van prins Joep  


