: bezoek, bezoek en nog eens bezoek
SOOOOL10-14 bestaat nu 1 jaar en 3 maanden. We hebben in die tijd bergen werk
verzet en blijven dat ook doen. Maatwerk vraagt nou eenmaal meer aan organisatie
en regie dan eenheidsworst. In november resulteerde dat in mooi onderwijs en
soms in moeilijke beslismomenten. Ook ontvangen we tegenwoordig bezoek, heel
veel bezoek!
Leren, huiswerk en toetsen
In november is het zover dat we aan alle tandwieltjes van SOOOOL10-14-onderwijs kunnen draaien:
het loopt allemaal. Nederlands, rekenen/wiskunde via Snappet en NUMO, Engelse les bij SOOOOL
en oefenen met onze eigen website en met NUMO. Vo-lessen voor Frans, Duits, wiskunde, techniek
en nask. Beroepsgerichte modules bij CITAVERDE en Dendron. Heel veel leren buiten de deur deze
maand en leren door doen en ondertussen is iedereen aan de slag met de Quests over Ik en mijn
omgeving: de ruimte. Elke dag zijn er instructies voor spelling, tekstbegrip of rekenen, lessen van
vakken in het vo of workshops. In de Quests en thema-activiteiten komen de traditionele vakken in
samenhang met elkaar aan bod. De leerlingen werken altijd volgens een dagplanner.
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Bij SOOOOL10-14 valt veel te kiezen. Je mag van alles, maar we willen wél dat onze leerlingen leren.
Taken die niet af zijn, worden automatisch huiswerk. We plaatsen de leerdoelen van Snappet op
ISY, zodat onze ouders op de hoogte zijn. De leerlingen van groep 8 hebben in november meegedaan
aan het normeringsonderzoek van route 8. Deze toets wordt afgenomen om straks landelijke
normeringen te kunnen vaststellen voor deze eindtoets van groep 8. Voor de leerlingen heeft dat
als voordeel dat ze al een keer gezien hebben hoe zo’n toets eruit ziet en hoe de vraagstelling is.
Voor vo-vakken maakten de leerlingen tussen 14 en 20 november hun toetsweektoetsen. Dat is
goed gegaan. Inmiddels kunnen ze ook de app van Som2day gebruiken. Handig!

Huiswerk op Isy

Nieuwe gezichten bij SOOOOL10-14
De lerarenopleiding van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) is dit jaar begonnen met een
nieuwe, innovatieve variant: het Leerlab. Studenten van deze opleiding lopen stage bij scholen
met eigentijds onderwijs zoals Agora, Kunskapskolan of tienerscholen zoals SOOOOL10-14. Deze
studenten worden zelf eigentijds opgeleid, er is ook bij hen
dus veel aandacht voor zelfregie en maatwerk. Britt is stagiair
voor wiskunde, Oszy voor geschiedenis en Sacha voor het vak
aardrijkskunde. Wat goed dat deze studenten durven kiezen
voor een toekomst van ander onderwijs!
Wij wensen al onze stagiairs veel succes met hun studie en
hun stages bij de diverse scholen met vernieuwende
onderwijsconcepten.
Sacha, stagiaire aardrijkskunde
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Thijs van de Munckhof assisteert Cor van de Kerkhof bij de workshops techniek op dinsdag.

De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen eerst allemaal kennismakingsworkshops techniek op het
Dendron College. Als iedereen die achter de rug heeft, kan er ingeschreven worden voor de rest van
het jaar. Cor en Thijs zullen daarnaast ook bij ons aangeven wie er talent voor techniek heeft. Bij
techniek werken hoofd en handen samen. Voor sommige leerlingen is het begrijpend lezen bij de
instructies nog erg lastig. Maar wel heel nodig. Je moet immers precies doen wat er staat.
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Workshops Citaverde
Op donderdag gaan de leerlingen van de brugklas en 5
leerlingen van groep 7 of 8 naar CITAVERDE voor
beroepsgerichte modules. Deze ronde bestaat uit lekker
koken onder leiding van docent Frans Schatorjé . Jammie,
jammie! Dit is natuurlijk ook een goede voorbereiding op ons kerstevent van 16 december.

Save the date
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Biologie doen we als het kan buiten in de natuur.
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Veel bezoek!
We krijgen nog steeds wekelijks bezoek van leerkrachten van de scholen van
Dynamiek. In november waren trouwens ook de directeuren en de Raad van
Bestuur en de Raad van toezicht bij ons te gast. Dynamiek organiseerde een deel
van een ontwikkeldag bij SOOOOL10-14. Onze leerlingen vertelden zoals altijd
onbevangen over ons onderwijs of over hun reden om zich hiervoor aan te
melden. Sjoerd, Jurre en Ella hebben op voortreffelijke wijze de lunch voor de gasten geserveerd en
schoven daarna gezellig aan bij het gezelschap om mee te lunchen.
Minister SLOB bij SOOOOL10-14
Op maandag 11 november hebben we een hele
mooie bijeenkomst gehad met minister Slob en
enkele medewerkers van het ministerie en
Curriculum.nu. De minister kwam bij ons op bezoek,
omdat hij had gehoord dat we goed werk hadden
geleverd bij ontwikkelen van curriculum voor het
domein Burgerschap voor Curriculum.nu en dat
volop toepassen in ons onderwijs. Aan de hand van
een interactieve presentatie vertelden onze
leerlingen over allerlei activiteiten die we hebben ondernomen. Later schoven ook een aantal
ouders aan. De minister was vooral onder de indruk van onze democratische cultuur en de
samenwerking met de buitenwereld en de grote ouderbetrokkenheid.
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En zo belandden we dan ook nog op de facebookpagina van de minister van onderwijs.

Afscheid van 2 leerlingen
In november hebben we afscheid genomen van twee van onze leerlingen die in 2018 bij ons zijn gestart.
Samen met hen en hun ouders zijn we tot de conclusie gekomen dat SOOOOL10-14 op dit moment geen
passend concept meer is. Bij SOOOOL10-14 heb je een bepaalde vrijheid en daar moet je mee om kunnen
gaan. We wensen onze leerlingen veel succes in hun verdere studieloopbaan en danken hen en hun ouders
voor het vertrouwen dat ze in ons hebben gesteld.
Excursies november
In de maand november waren we ook druk met excursies. Op maandag 11 november hadden we ’s morgens
een project: Wie is de baas bij de gemeente? Op basis van kaarten hebben de leerlingen plannen gemaakt
voor de spreiding van binnensportaccommodaties over de gemeente Horst, zodat die in de toekomst voor
iedereen bereikbaar zijn. Lisa Elbers, beleidsmedewerker van de gemeente, zette onze kids aan het werk.
Tegen het eind van de ochtend mochten de leerlingen hun plannen in de raadzaal presenteren aan
wethouder Han Geurts.
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Voorbereiding plannen binnensportaccommodaties gemeente Horst
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Heel bijzonder! Presentatie van de plannen aan wethouder Geurts in de raadzaal
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Waren we half november nog bezig met plaatselijke besluitvorming en macht en invloed op
maandag 25 november is SOOOOL10-14 op excursie geweest naar Den Haag voor een project bij
de Tweede Kamer: Politiek in vogelvlucht.

Binnenhof Den Haag
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27 november GO
Op 27 november gingen de leerlingen
van groep 7 en 8 onder leiding van
onderwijsassistente Karlijn van Leuven
naar de Experience day van Gilde
opleidingen in Venlo. Met hulp van een
van de ouders en samen met leerlingen
en docenten van Zorg & Welzijn van klas
4 van het Dendron College. Bij
SOOOOL10-14 zijn de leerlingen voorgtdurend bezig met orientatie op beroepen en opleidingen, in
de beroepsgerichte modules en tijdens workshops.
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Onze leerlingen mochten inschrijven op de workshops en hadden daarbij de keuze uit:




Gilde Food & Hospitality college,
Gilde Travel & Leisure college
Gilde Wellness en Beauty college

Tussen de middag was er voor iedereen een goed verzorgde lunch. Alle kennis en ervaringen
kunnen de leerlingen trouwens straks echt gaan toepassen bij ons eigen kerstevent.
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Lunch bij Gilde Opleidingen
Ik en mijn omgeving: ruimte
De leerlingen hebben na de herfstvakantie gewerkt aan het thema Ik en mijn omgeving: Ruimte.
Nu de feestmaand gaat beginnen, wordt het thema Ik en mijn omgeving omgebogen naar het
onderwerp feesten, met als kers op de taart het kerstevent op 16 december voor alle ouders/
verzorgers en broers en zussen van onze kids.
Maar voor het zover is, presenteren de leerlingen hun persoonlijke Quests over ruimte. Alles is
begonnen met een klassikale brainstorm en het maken van een woordweb. Op basis daarvan
hebben leerlingen zich steeds meer toegespitst op wat zíj willen leren en weten. Zo onstonden
hun leer- en onderzoekvragen.
Wat is een zwart gat? Kun je koffie drinken in de ruimte? Hoe is de raket ontstaan? Hoe is de
Melkweg ontstaan? Allemaal vragen waarop ze graag antwoord willen. Daarom hebben ze daar
zelf onderzoek naar gedaan. Bronnen van internet, maar ook de gastlessen en het bezoek aan de
voorstelling van André Kuipers hebben daarbij geholpen. Aan het eind van het thema ruimte
presenteren ze aan elkaar wat ze geleerd hebben. Met een Kahoot wordt het publiek getest.
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Presentaties Ruimte
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Op vrijdag 29 november is de SOOOOL-band op excursie geweest naar een echt poppodium:
Grenswerk in Venlo. De band heeft daar ook geoefend. We zijn heel erg benieuwd hoe het klinkt
op 16 december.
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Samenwerkopdracht:

Marshmallow challenge: Wie bouwt het hoogste (en stevigste) bouwwerk met spaghetti, plakband
en op de top een marshmallow?
De opdracht is eenvoudig: bouw in kleine teams, binnen de aangegeven tijd, een zo hoog mogelijk
vrijstaand bouwwerk van ongekookte spaghetti, tape, een stuk touw en 1 marshmallow. De
marshmallow moet op de top van het bouwwerk komen te staan. Samen denken, samen doen!
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Lisa Elbers, beleidsmedewerker gemeente Horst, begeleidt leerlingen bij SOOOOL en in de raadzaal.
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Presentaties ruimte
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Excursie Grenswerk
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