: Ontdekken, een kernwaarde van SOOOOL
In het nieuwe jaar zijn we gestart met een nieuw thema: Ontdekken. En bij SOOOOL valt er
natuurlijk heel wat te ontdekken. Op het gebied van talenten en beroepen, op het gebied van
creativiteit en op het gebied van leren hoe je kunt leren. In dit BLOG een overzicht van wat er
de afgelopen maand aan bod kwam bij ons.
Nieuw Thema: Ontdekken
“Ontdekken” is niet alleen een
thema voor SOOOOL, maar ook een
van de uitgangpunten van ons
onderwijs.
Bovendien
past
ontdekken ook perfect bij onze
leerlingen, die graag zelf actief zijn.
Taal en rekenen, moeten we
allemaal doen. Altijd! En daarvoor
zijn ook niveaus vastgelegd van wat
leerlingen moeten kennen en
kunnen. Ontdekken impliceert dat
je ook zélf aan het stuur mag zitten. En dat kan vooral bij onze Quests en thema-activiteiten.
De ontdekkingstocht begint met een leuke en leerzame excursie.
Verder gaan we bij dit thema aan de slag met uitvinders en
uitvindingen, we ontdekken creatieve en sportieve talenten en
verdiepen ons in de grote ontdekkingsreizigers. We houden ons
bezig met het ontdekken van identiteit en diversiteit. En we
denken na over interessante beroepen en stagedagen.
Ontdekken begint altijd met anders leren kijken. Als je anders
leert kijken, zie je en leer je dingen die je eerst niet zag. Om het
anders kijken te stimuleren en meteen een accent te geven, zijn
de leerlingen op 9 januari naar Mind mystery geweest. Mind
mystery zet al het bekende letterlijk op zijn kop. Een geslaagde
introductie op het thema.
CITO volgtoetsen
Het was de laatste weken vaak stil bij SOOOOL10-14. Heel stil. Voor leerlingen van groep 7 en 8
stonden de Cito-toetsen op het programma, verdeeld over een aantal weken: spelling,
begrijpend lezen, rekenen. Alle schoolsucces rust op de basisvaardigheden taal en rekenen. Het
zijn misschien niet de favoriete bezigheden van leerlingen, maar het zijn juist wel de dingen die
ze hard nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. We besteden er bij SOOOOL10-14 ruim
aandacht aan met instructies, Snappet, Numo en lezen als verplicht onderdeel op de planner
voor iedereen.
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We werken met vaste leesmomenten en boeken die de leerlingen zélf in de openbare
bibliotheek gaan kiezen. Ook tijdens de leesmomenten is het muisstil bij SOOOOL10-14.
Engels
Op maandagen komt Marlon de Jesus Duarte Engels geven bij SOOOOL en zij zorgt ervoor dat
de leerlingen de rest van de week aan de slag kunnen met woordenschat, grammatica, spelling
etc. In de elektronische leeromgeving Its learning worden elementen van NUMO en van de
vaksite Engels van SOOOOL gecombineerd. Ook bij Engels gaan we starten met huiswerk en
schriftelijke overhoringen.

Aansluitprogramma’s: leren leren
Vanaf eind januari volgen brugklassers en tweedeklassers wekelijks op
dinsdag een aansluitprogramma Leren leren bij Janneke Coenders. Janneke
is
eigenaar
van
het
Studeerlokaal,
een
zelfstandig
huiswerkbegeleidingsinstituut op het Dendron College. Janneke kent de
problemen die leerlingen bij bepaalde vakken in het regulier onderwijs
kunnen tegenkomen als geen ander. 10 weken lang gaat Janneke met onze
leerlingen aan de slag met het trainen van studievaardigheden. De
leerlingen leren om structuur aan te brengen en oefenen vaardigheden die
ze nodig hebben voor hun leer – en maakwerk. Hiermee willen we hen een
stevige basis geven en een goede aansluiting bij regulier voortgezet onderwijs. Voor onze
tweedeklassers duurt het aansluitprogramma nog iets langer. De overgang van SOOOOL10-14
naar regulier kan op deze manier heel geleidelijk verlopen: leerlingen volgen immers al enkele
theoretische en beroepsgerichte vakken op Dendron en Citaverde.
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Een dag bij SOOOOL
We werken nog steeds naar tevredenheid met de dagplanningen. Deze geven elke leerling de nodige
structuur en geven ons anderzijds de flexibiliteit die we nodig hebben voor het bieden van ons
onderwijs.

Links het rooster voor po en rechts voor vo

Eigenwijs kunstproject
Eind december startten de workshops
beeldende kunst voor alle leerlingen. Daarna
kon iedereen inschrijven om door te gaan
met dit creatieve project. Stagiaire Leoni
Janssen bedacht onder leiding van Helmie
van de Riet van Zonder gum een project dat
aansluit bij de visie van SOOOOL.
Onderzoekend aan de slag rond het thema
Eigenwijs. In de eerste les is ingegaan op de
betekenis van het woord “eigenwijs”.
Leerlingen kregen vragen als: Wat is
eigenwijs en ben jij wel eens eigenwijs? En
daar gingen ze ook praktisch mee aan de slag
in kleine opdrachtjes. Leerlingen konden
vervolgens inschrijven op een verdieping in
beeldende kunst.
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Tien leerlingen hebben hieraan deelgenomen. Zij gingen experimenteren met allerlei verschillende
eigenwijze materialen om te ontdekken welke mogelijkheden deze in zich bergen. Materialen waar
je niet de volledige controle over hebt, zoals water en inkt. Om daarna in groepjes aan de slag te
gaan met verschillende materialen. Ze hebben geëxperimenteerd en ontdekt wat je daar allemaal
mee kunt doen of maken. De laatste les werkten ze met behulp van de denksleutels en bekeken ze
samen wat we in al die lessen hebben gemaakt. Het kunstproject paste prima in de visie van
SOOOOL10-14
Samen: het werken en bespreken in groepjes;
Ontdekkend: zelf ervaren;
Onderzoekend: laten experimenteren met verschillende mogelijkheden van materialen;
Ontwerpend: het zelf maken en bedenken;
Ondernemend: het nemen van beslissingen tijdens het maken en het echt gaan doen;
L eren: zelf maken, creatief denken, denken in mogelijkheden, verwoorden van je ideeën, het
bekijken van andermans werk, het laten zien van eigen werk, enzovoort.
Ontdekken van talenten en beroepen
Leerlingen zijn bij het thema ook druk bezig met te ontdekken
wat ze graag leren en hoe. Groep 8 en de brugklassers gaan
bewuste keuzes maken. Ga ik overstappen naar regulier
onderwijs of blijf ik nog een jaartje bij SOOOOL10-14? Je móet
immers niet weg na groep 8, je mág, Je mag zelf bepalen
wanneer voor jou de tijd rijp is om de overstap te maken naar
regulier onderwijs. Dat is nu juist het voordeel van een
tienercollege.
Voor ons hoort bij het thema ontdekken dan ook heel nadrukkelijk een antwoord op de vraag: Wat
ga ik komend schooljaar doen? Vanuit SOOOOL kan ieder kind een zachte landing maken in het
voortgezet onderwijs. Veel is immers al bekend: gebouwen en lokalen van Dendron en CITAVERDE,
gebruik van kluisjes, omgaan digitale programma’s zoals Somtoday en Its learning, eten in de aula.
Al deze elementen hebben voor leerlingen van SOOOOL10-14 nauwelijks nog geheimen. Ook
hebben leerlingen vanaf de brugklas contact met vakdocenten van vakken als wiskunde, Duits,
Frans, Nask, techniek, of VAP. Met onze leerlingen die eind vorig schooljaar of eerder dit schooljaar
zijn overgestapt naar het voortgezet onderwijs gaat het over het algemeen gelukkig heel erg goed.
We raden onze leerlingen (en hun ouders) aan om te blijven onderzoeken wat past. Bezoek samen
Open dagen, vraag meeloopdagen aan als het nodig is en kijk goed naar de talenten die je hebt. En
het allerbelangrijkste is misschien nog wel: kies altijd voor jezelf! Ga niet weg, omdat anderen gaan
en blijf niet, omdat anderen blijven. Volg je eigen pad!
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Iedereen is een maker
Bij studio Klokhuis konden de leerlingen
kiezen uit heel veel persoonlijke projecten.
Zo ontdekken ze gaandeweg talenten en
interesses. Er is volop keuze en iedereen
ging dan ook enthousiast aan de slag. Het
maken van een kanon, leren fotoshoppen,
je eigen hoofd beeldhouwen met klei,
dierenfotografie en ga zo maar door.

Bij elk project zit een lijst van
benodigdheden
en
een
duidelijk
stappenplan om het project goed uit te
voeren.
Leerlingen
kunnen
hun
eindproducten uploaden naar een
landelijke website wanneer ze dat willen.
Voor de meeste leerlingen was het echt
ontdekken. Ze kozen voor opdrachten die
ze nog nooit eerder hadden gedaan.
Soms ontdekten ze dan ook dat ze een
totaal verkeerde keuze hadden
gemaakt. Gelukkig waren er dan nog
meer dan 100 alternatieven waaruit ze
opnieuw konden kiezen.
De eindproducten presenteren ze
straks aan elkaar.
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Iedereen is een maker……

6

Nieuw rapport over 10-14-onderwijs en bezoek van de onderwijsinspectie bij SOOOOL
In de media was er de laatste maand veel aandacht voor onderwijs. Niet alleen over de stakingen,
maar ook heel specifiek over uitstel van niveaubepaling voor alle leerlingen. Er is landelijk veel
belangstelling voor 10-14-onderwijs. SOOOOL10-14 behoort tot de 12 tienerscholen die meedoen
aan de officiële landelijke pilot voor tienerscholen. Dat betekent dat onderzoeksbureau Oberon
onderzoek doet naar ons onderwijs.
Onlangs is een het tweede rapport hierover verschenen. Wie interesse heeft kan hier het volledig
rapport downloaden. De 12 scholen krijgen binnenkort ook allemaal bezoek van de
onderwijsinspectie (basisonderwijs én voortgezet onderwijs samen) in het kader van een Themaonderzoek. De inspectie wil zicht krijgen op de kwaliteit van het onderwijs, maar ook op
belemmeringen die het verzorgen van 10-14-onderwijs in de weg staan. Op 5 maart ontvangen wij
de inspectie. Het programma voor die dag is nog niet
bekend, maar wellicht worden ook enkele ouders
uitgenodigd om met de inspectie in gesprek te gaan.

Gastles Green peace

Zsuzsa Fila verzorgde twee keer een gastles over Green
peace, duurzaamheid en de plastic soep. Waarbij onze
stagiairs enkele kritische noten plaatsten.
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Profielwerkstuk over SOOOOL10-14
Lynn Hermans en Janou Kusters, leerlingen van havo 5 van het
Dendron College hebben een profielwerkstuk over SOOOOL10-14
gemaakt. Ze hebben daarbij ook ouders bevraagd naar hun
ervaringen met SOOOOL-onderwijs. Op 28 januari hebben de
dames hun onderzoek gepresenteerd. Zij hebben tijdens hun
onderzoek gesprekken gevoerd met teamleider en leerkrachten
en met de leerlingen. Ook hebben ze een enquête onder
leerlingen en ouders gehouden en ze hebben een dagje
meegelopen bij SOOOOL10-14. 19 ouders werkten mee aan het
onderzoek.
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Project Eigenwijs, Zonder Gum
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Kunstproject Eigenwijs, Zonder Gum
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Mind Mystery: ontdekken begint bij anders leren kijken.
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Mind Mystery: ontdekken begint met anders kijken
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Meer weten en lezen over tienerscholen:




https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/30/monitor-10-14-tweedetussenrapportage
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/11/brief-over-de-tussenrapportage-10-14onderwijs
http://static.jellejolles.nl/191213BloemJollesVives.pdf

Meer weten over het voortgezet onderwijs?
https://www.devogids.nl/
Vergelijk scholen online: https://scholenopdekaart.nl
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