: we blijven ontdekken
Februari is een korte maand. Zeker als de
krokusvakantie al op 21 februari begint. Toch viel er
ook nu weer heel wat te ontdekken, te
onderzoeken en te ontwerpen bij SOOOOL10-14.
We hebben deze maand de Cito-toetsen afgerond
en de leerlingen zijn volop bezig met hun vrije
Quests. Daar komen soms bijzondere dingen uit
voort. En daarin vinden klasgenoten vervolgens ook
weer de inspiratie om er zelf iets bijzonders van te
maken. Februari was ook de maand waarin we een
record aantal zieken hadden. Zelfs onze juffen
moesten tijdelijk verstek laten gaan. En natuurlijk eindigde de maand met onze eigen
invulling van carnaval.

De ontdekfabriek
We proberen het thema waarmee
we bezig zijn voortdurend op een
bijzondere manier centraal te
stellen of een extra dimensie te
geven met allerlei activiteiten.
Daarbij sluiten we aan bij
verschillende leergebieden of
vakken. De ene keer meer
technisch en natuurkundig de
andere keer weer wat dichter bij
het domein mens en maatschappij
bij
geschiedenis
en
aardrijkskunde.
De maand startte in ieder geval
prima. Op 3 februari zijn we met
de bus naar De Ontdekfabriek
geweest op Strijp-S in Eindhoven.
Alleen de omgeving al is
inspirerend en prikkelt de
creativiteit. Strijp-S bruist! We volgen bij De Ontdekfabriek het uitvinderprogramma: het
Zonnewiel. Eerst kijken we naar een film waarmee de leerlingen in het verhaal gezogen
worden en daarna gaan ze zelf aan de slag met uitvinden, ontwerpen en maken. Met 3Dpennen worden de mooiste windmolens gebouwd. Ook maken we met een green screen een
eigen film. We hebben hem nog niet gezien, maar we zijn natuurlijk heel benieuwd naar het
resultaat.
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Deze excursie sloeg goed aan. Er waren zelfs leerlingen die deze dag tot hun allermooiste
SOOOOL-dag ever hebben bestempeld. En dat wil wat zeggen als het gaat om leerlingen die
al voor het tweede jaar bij ons zijn en al heel wat ervaring hebben opgedaan in buiten de
school leren.
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Campagne voor SOOOOL10-14
Het lijkt de dag van gisteren, maar het is toch alweer bijna een jaar geleden dat we op pad
gingen om leerlingen te werven voor SOOOOL10-14. Hebben we vanaf oktober leerkrachten
van Dynamiek Scholengroep ontvangen om hen te laten zien wat SOOOOL-onderwijs is, nu
mogen de leerlingen van SOOOOL op basisscholen van Dynamiek aan leerlingen van groep 6
en 7 gaan vertellen wat we bij ons leren en hoe we dat doen.
Voor de krokusvakantie waren we te gast bij:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

BS St. Anna
BS De Brink
BS De Bottel
BS De Doolgaard
BS De Peddepoel
BS De Schakel
BS De Twister
BS Onder de wieken
OBS Weisterbeek

De leerlingen van de basisscholen luisteren geboeid naar wat onze kids te vertellen hebben.
En ze stellen leuke en goed doordachte vragen. Soms willen ze heel graag komen, maar
ontdekken ze pas aan het eind dat je dan echt van school moet veranderen. Een enkeling rent
ons na om op de gang te vragen of je ook na groep 8 nog mag komen. Dat kan jammer genoeg
niet. Onze leerlingen vertellen onbevangen bij de vele foto’s in de PowerPointpresentatie en
kunnen goed uitleggen wat SOOOOL10-14 anders maakt dan andere scholen. En aan het eind
van de presentaties nodigen we natuurlijk alle leerlingen die dat willen uit om samen met hun
ouders de informatieavonden op 9 en 12 maart te bezoeken.

Gesprekjes onderweg
Telkens gaan vier andere leerlingen mee op campagne bij de basisscholen. We zorgen ervoor
dat we kinderen van groep 7 en 8 en klas 1 of 2 van SOOOOL10-14 bij ons hebben bij elk
bezoek. Samen kunnen ze immers het hele verhaal vertellen. Onderweg in de auto hebben we
leuke gesprekken over hoe ze vorig jaar zelf hun keuze hebben gemaakt, of ze ooit heimwee
hadden naar hun vorige stekkie en wat er niet leuk is aan SOOOOL. Het is ontzettend fijn om
te horen dat ze allemaal graag bij ons zijn. Een enkeling heeft wel behoorlijk moeten wennen,
maar is heel blij dat ze heeft doorgezet en zou nu never nooit meer terug willen naar de
basisschool. Natuurlijk, vakantie en weekend is misschien leuker, want dan ben je en heb je
vrij. Maar SOOOOL is toch second best. Ook krijg je hier snel nieuwe vrienden. Een paar
leerlingen gaan nog intensief om met de vriendjes van de basisschool, anderen hebben hun
vorige leven helemaal achter zich gelaten en gaan eigenlijk alleen nog om met leerlingen van
SOOOOL.
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Onze leerlingen zijn ook erg eensgezind als het gaat om het benoemen van de sterke punten
van SOOOOL10-14: de vrije Quest, dat je veel mag doen, dat je veel keuzevrijheid hebt en dat
we vaak buiten de deur leren. Ook dat we veel ruimte en werkplekken hebben, wordt
genoemd. Het fietsen vinden ze wonder boven wonder helemaal geen probleem, hoewel….
tijdens storm Ciara, Dennis of Ellen en dan wind tegen…dan moet je echt je best doen om niet
van je fiets te waaien. Maar over het algemeen is het goed te doen. Toch moeten leerlingen
vaak acht tot tien kilometer of meer op de fiets om bij ons te komen. “ Als je naar de brugklas
gaat, moet het ook. Wij doen het gewoon wat langer,“ is hun nuchtere commentaar, wanneer
ik probeer te ontdekken welke grote nadelen er nog kunnen kleven aan hun overstap naar ons
tienercollege. En natuurlijk krijg ik onderweg ook te horen wie het met wie heeft en wie het
pas nog aan- of uitgemaakt heeft. Deze uitstapjes naar de basisscholen zijn mooie
gelegenheden voor tevredenheidsonderzoekjes.

Levend(ig)e geschiedenis

Met Passie voor verhalen kun je elke leerling boeien. Frans van de Pas is in februari te gast
voor een verhaal rond ontdekkingsreizen en VOC-schepen. Met een bescheiden decor, allerlei
attributen een V.O.C.-schip op schaal en gekleed in een prachtig kostuum neemt Frans onze
leerlingen mee op reis in de tijd. Frans is een gepassioneerd verteller en de leerlingen mogen
in allerlei rollen meespelen in het verhaal. Als matroos, als slaaf, als soldaat. Ademloos
luisteren ze hoe Columbus Amerika ontdekte en hoe de bemanning leefde aan boord van het
schip. Enthousiast spelen ze mee. Zo beleef je geschiedenis.
Graag zien we Frans nog een keer terug met een even spannend als waar verhaal over slavernij
en de rol die Nederland speelde in West-Indië.
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Leerlingen kunnen zich goed inleven in geschiedenis wanneer deze zo levendig wordt verteld.
Moeiteloos nemen ze de rollen aan die nodig zijn om alles uit te beelden. Eigenlijk zouden we
elke week wel zo’n les willen hebben.

5

Ontdekken van talenten en beroepen
Bij ontdekken hoort voor ons bij SOOOOL10-14 ook heel nadrukkelijk het ontdekken van
talenten beroepen.
Leerlingen zijn druk met het regelen van stagedagen bij
beroepsbeoefenaars. Daarnaast laten we onze leerlingen ook graag kennis maken met wat
minder bekende sporten.
Willeke Verdellen geeft vanaf 20 februari een aantal workshops boksen voor SOOOOL10-14.
De eerste keren gaan we met de hele groep. Daarna maakt Willeke op basis van wat ze ziet
een tweedeling. Sommige leerlingen hebben baat bij weerbaarheidstraining, anderen juist
bij regulatie van hun emoties en energie.
Het schema voor Energetic training is , wijzigingen voorbehouden, als volgt:
Datum
Donderdag 20 februari
Donderdag 12 maart
Donderdag 19 maart
Donderdag 26 maart
Donderdag 2 april
Donderdag 9 april
Donderdag 16 april
Dinsdag 21 april

weerbaarheid
12.30-14.00 uur
12.30-14.00 uur

12.30-14.00 uur
12.30-14.00 uur
10.30-12.00 uur
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regulatie
12.30-14.00 uur
12.30-14.00 uur
12.30-14.00 uur
12.30-14.00 uur
12.30-14.00 uur

Willeke werkt tijdens de training met een timer. Ze geeft steeds korte instructies, doet de
oefening voor met een of enkele leerlingen en als iedereen snapt wat de bedoeling is, gaan
de leerlingen in tweetallen aan de slag.
Voor sommigen is dit een goede manier om overtollige energie kwijt te raken. Anderen leren
hier hun mannetje te staan. Wij denken dat op termijn elk kind de toegevoegde waarde van
deze training zal ondervinden.
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Aansluitprogramma studeerlokaal
Tijdens het aansluitprogramma dat Janneke Coenders van het studeerlokaal voor onze
leerlingen ontwikkelt, krijgen de leerlingen ook een cursus Leren leren. Ook daarbij blijkt dat
onze leerlingen grotendeels een andere leerstijl hebben, het zijn doeners. De leerlingen
vinden het moeilijk om langere tijd instructies te volgen en stil te zitten. Toch zal juist dat de
komende jaren nog heel regelmatig van hen gevraagd worden tijdens hun schoolloopbaan.
Janneke besluit ook de opzet wat actiever te maken. Iedereen moet trouwens nu ook al
woordjes leren voor Engels, Duits en enkelen ook nog voor Frans. Dus nuttig is deze cursus
zeker.
De leerlingen leren verschillende manieren om woordjes te leren en ontdekken daarbij zelf
bepaalde strategieën van pas komen om veel meer te kunnen onthouden. Woorden met
plaatsen verbinden levert bijvoorbeeld meer op en ook je echt iets voorstellen en er plaatjes
bij maken in je hoofd is een bekende tactiek. Daarbij ervaren de leerlingen ook dat je de dingen
echt moet herhalen om ze beter te kunnen vasthouden.
De meeste leerlingen bij SOOOOL zijn graag zelf actief en wat minder gericht op theoretisch
leren. Ze vinden huiswerk maken niet leuk en sommigen geven zelfs aan dat ze het liefst naar
een opleiding gaan waar ze helemaal geen of heel weinig huiswerk krijgen. Toch hopen we
met deze cursus positief bij te dragen aan het vervolgsucces in het voortgezet onderwijs.

Een ongeluk komt nooit alleen

De week voor de krokusvakantie was het behelpen bij SOOOOL10-14. Een juffrouw ziek, de
ander naar een belangrijke scholing en geen vervanger beschikbaar voor de klas. We hebben
die week waar dat kon het programma door laten gaan, maar zonder een bevoegde leerkracht
moesten bepaalde onderdelen komen te vervallen. Juist toen we alles geregeld hadden, ging
op donderdagochtend de stekker uit onze ict-middelen, omdat het LVO was getroffen door
een virusaanval. Docenten en ondersteunend personeel moesten hun laptops inleveren om
ze opnieuw te imagen. Laptops van de leerlingen wacht hetzelfde lot.

Carnaval bij SOOOOL10-14
Carnaval bij SOOOOL mag je vieren zoals jij het graag wil. Je mag je verkleden, maar het
hoeft niet. Het is voor de juffen natuurlijk wel even schrikken als er zulke personages in de
klas zitten.

10

5 maart inspectie bij SOOOOL10-14
Op 5 maart komt de inspectie bij ons op bezoek voor een thema-onderzoek. We krijgen een
inspecteur van het basisonderwijs, een van het voortgezet onderwijs en een analist die
verbonden is aan het kenniscentrum van de inspectie. We hopen dat ouders van groep 7 en 8
en klas 1 en 2 bereid zijn om deel te nemen aan het gesprek met de inspectie.
Het programma voor deze dag ziet er in zijn geheel als volgt uit:
Duur
30 min
45 min
60 min
15 min
60
min
4.
5. 40 min
6. 35 min
7. 60 min
8. 30 min
9. 60 min
10. 60 min
10 min
20
min.
11.

1.
2.
3.

tijd
8.15 uur
8.45 uur
9.30 uur
10.30 uur
10.45 uur
11.45uur
12.25 uur
13.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
15.30 uur
16.30 uur
16.40 uur

Activiteit
Kennismaking met en presentatie door de school
Gesprek met besturen
Gesprek met schoolleiding
Pauzemoment
Gesprek met 8 tot 10 leerlingen
Gesprek met ouders over de toegevoegde waarde van tienercollege SOOOOL10-14
Lunch en intern overleg
Observaties leeractiviteiten naar keuze
Observaties leeractiviteiten naar keuze
Gesprek coaches, vakdocenten, 6-8 personen
Inzage volgsystemen/portfolio’s
Kort overlegmoment
Afsluiting en wederzijdse feedback
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