: blijft nog bij onderwijs op afstand
April was voor SOOOOL10-14 een korte maar zeer intensieve maand. We hebben onze
handen vol aan het thuisonderwijs en daarnaast voerden we ook intakegesprekken met
leerlingen die in augustus willen starten bij ons, we evalueren tussentijds wat goed gaat en
waar we nog verbetering kunnen aanbrengen en we blijven werken aan
onderwijsontwikkeling. Ook maken we plannen voor volgend schooljaar.
De meeste onderwijsinstellingen kiezen tijdens de coronacrisis voor ingekorte programma’s.
Bij SOOOOL10-14 proberen we zo dicht mogelijk bij het normale programma te blijven en een
zo volledig mogelijke inhoud aan te bieden als op afstand maar mogelijk is. Dit betekent dat
onze leerlingen allemaal een dagplanner krijgen die heel veel overeenkomsten vertoont met
de dagplanners die ze gewend zijn. Ook zijn Anne, Susan en Karlijn de volledige lestijd
beschikbaar, binnen hun gebruikelijke werktijden. Op maandag en dinsdag is ook onze
stagiaire digitaal aanwezig. Het is wonderlijk hoe breed ons aanbod ondanks alle beperkingen
toch nog kan zijn. Door de digitale programma’s die we al in huis hadden, maar ook door goed
gebruik te maken van allerlei nieuwe mogelijkheden die zich voordoen. Zo kan er toch heel
veel in aangepaste vorm doorgaan. En bovendien zijn er zelfs leerlingen die het met
afstandsonderwijs beter doen in Snappet of NUMO dan bij contactonderwijs, omdat er voor
hen in de thuissituatie domweg minder afleiding is als ze aan het werk zijn.
Even voorstellen: onze stagiaire
Ook dit jaar heeft SOOOOL10-14 een stagiaire van Hogeschool De Kempel: Nienke Engelen.
Wij wensen Nienke heel veel succes tijdens haar stage die wel een heel bijzonder karakter
heeft , omdat ze uit afstandsonderwijs bestaat. Juffrouw Nienke stelt zich hier graag zelf
even voor.
Mijn naam is Nienke Engelen. Ik ben 21 jaar oud en kom uit Sevenum. Ik studeer
de Pabo aan
Hogeschool de Kempel in Helmond. Hier word ik opgeleid om leerkracht in het
basisonderwijs te worden. Ik zit momenteel in mijn derde schooljaar.
Het eerste half jaar heb ik stage gelopen in groep 1-2 op de Weisterbeek in Horst.
Nu in het tweede halfjaar ga ik op maandag en dinsdag en af toe een hele week
bij jullie op SOOOOL10-14 stagelopen. Waarbij ik dus ook in deze tijd deze dagen
beschikbaar ben voor vragen van jullie.
In mijn vrije tijd geef ik graag turnlessen aan kinderen van 4 tot en met 18 jaar.
Ook vind ik het leuk om zelf nog actief te blijven in de sportschool.
Ik heb ontzettend veel zin om veel te leren bij jullie op SOOOOL en leer jullie
graag kennen. Als jullie vragen hebben stel ze gerust aan mij.
Groetjes,
Nienke
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Werkwijze bij afstandsonderwijs
Ouders en leerlingen ontvangen dagelijks ’s avonds de dagplanning voor de volgende dag. In
de dagplanner zijn bepaalde onderdelen al ingevuld en daarnaast is er net als altijd werktijd
opgenomen die leerlingen zelf in mogen plannen. Ook hebben we beweeg- en
pauzemomenten. De taken om in te plannen voor groep 7 en 8 en klas 1 en 2 bestaan voor
een deel uit taal, rekenen en Engels. Daarnaast is er werktijd voor eigen leerdoelen en Quests.
Ook de reflectie, terugkijken op de dag, wat normaal gesproken in de klas met de hele groep
gebeurt, doen leerlingen nu individueel. In de coachgesprekken, die ook gewoon elke week
doorgaan, kunnen de leerlingen hiervan gebruik maken, om met de juf te bespreken hoe het
allemaal verloopt. Vaak nemen ook onze ouders deel aan het begeleidingsgesprek.
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Samenwerken: Doe iets aardigs voor een ander
We kunnen bij afstandsonderwijs niet de normale sociale interactie met de groep bieden.
Toch proberen we ook nu sociale aspecten in te bouwen. Groepsgesprekken in kleine
groepjes, Quests of opdrachten waarbij het erom gaat eens stil te staan bij een ander. En
samenwerken in Teams, zodat je elkaar ook kunt zien.
Een van de challenges was: Doe iets aardigs voor een ander. En daar wisten onze leerlingen
wel raad mee. Vaders, moeders, broers, zussen, opa’s en oma’s en zelfs buren of cliënten
van mamma uit de thuiszorg, werden verwend met een lunch, een gebakje of een andere
verrassing. Onze leerlingen waren actief en creatief in het bedenken van een aardig gebaar
voor hem of haar.

Aardigheidjes van Rens J. Chloë, Rens W. en Lenneke
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Wow! Lekker!!!!
Om in te bijten!

Doe iets aardigs voor een ander: Merthe
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Kay: Pap helpen op het bedrijf

Chloë bakt iets lekkers als aardigheidje voor een ander
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Pasen
Ook aan Pasen besteedden we aandacht. Er is flink geknutseld, er werden paaskaarten met
paaswensen en paastaarten gemaakt. Sommigen zetten een paasspeurtocht uit voor het
gezin. Veel creativiteit en veel energie. Ook bij de herkomst van het feest, het paasverhaal
stonden we stil. Dat deden we in de vorm van een tekenfilm.

Opdracht
Je gaat iets maken voor Pasen voor in of rondom jullie huis. Bekijk welke materialen je in huis hebt en overleg
welke met je ouders welke je mag gebruiken. Op Pinterest kun je ideeën opdoen. Denk aan bv. een ei of paashaas
timmeren met spijkers in een plank, eieren uitblazen en deze schilderen of het maken van een paasstukje met
bloemen en groen.
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Dana aan het werk

Resultaat van Rens en Rafke
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Paasdecoratie: deurkrans Jan

Paaskaart met uitvouwbare wens van Marijne

Paasspeurtocht Vince
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Paasdecoratie Teun
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Onderzoekend leren op afstand
Met de website proefjes.nl kunnen we onze leerlingen op een leuke manier kennis laten
maken met natuurkunde, scheikunde en biologie. Op de website staan honderden
verschillende proefjes.
De leerlingen kunnen ieder proefje uitvoeren met alledaagse en goedkope materialen. Ze
volgen hiervoor een stappenplannetje van de website. Tussendoor worden er ook vragen
gesteld, die de leerlingen over het proefje laten nadenken. De antwoorden op de vragen
krijgen ze te zien op de pagina met uitleg. Hier staat ook extra uitleg voor kinderen vanaf 12
jaar en voor volwassenen.
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Proeven met water en lucht: Merthe

Teun: verbrandingsreacties
Lizzy: Proef handen wassen tegen Covid-19
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Beweegchallenges
Bij SOOOOL zien we elke dag beweegactiviteiten op de planning staan. Daarbij maken we
dankbaar gebruik van challenges die we op YouTube tegenkomen: De vloer is lava, de wcrollen-challenge, stoepkrijt-challenge etc.
Onze leerlingen sturen de foto’s en filmpjes op als bewijsstuk van het volbrengen van een
taak.

Sarah met de vloer is lava

Rens met wc-rol-challenges

Stoepkrijt
Maak een beweegparcours met stoepkrijt. Heb je geen stoepkrijt? Probeer op een andere
manier een parcours uit te zetten met materialen die je wel hebt (bijv. papier, deksel van
potten, tekeningen in zand etc.) Zie: https://www.youtube.com/watch?v=FjUb5CXRdwo
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Verkeersexamen
Een aantal leerlingen van groep 7 en 8 neemt onder leiding van juffrouw Nienke deel aan de
voorbereiding op het verkeersexamen. Als de leerling een taak heeft afgerond, maakt hij/zijn
een schermafbeelding van het behaalde resultaat. Zo houden we de vinger aan de pols.

Techniek op afstand
Cor van de Kerkhof, techniekdocent bij SOOOOL10-14, heeft een aantal opdrachten voor
techniek uitgezet. De leerlingen kunnen aan de slag met Bomberbot en met SketchUp. Bij
Bomberbot gaat het om leren coderen en programmeren, terwijl het bij Sketchup om het
ontwerpen van meubelstukken of het inrichten van ruimtes gaat. Ook hierbij plaatsen
leerlingen behaalde resultaten in hun map.
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Ontwerpen met sketch up

Bij het afstandsonderwijs gebruiken onze leerlingen nog meer digitale vaardigheden dan
anders en ze maken daarbij ook kennis met nieuwe programma’s. De coronatijd geeft aan
de ene kant heel veel beperkingen, maar aan de andere kant leren we er samen ook veel
nieuwe dingen bij.
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Huisdieren doen ook mee met SOOOOL
Opvallend vaak doen huisdieren mee aan allerlei opdrachten. In de vorm van een model bij
de kunstchallenge Tussen kunst en quarantaine, als onderwerp bij dierenfotografie of gewoon
als maatje bij maken van opdrachten.

Kunst in quarantaine: Katjesspel Kunstenares: Henriëtte Ronner-Knip van Rens J.

Dierenfotografie van Merthe

Maatje bij het werk
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Aansluitprogramma voor overstappers
Leerlingen die de overstap naar regulier onderwijs gaan maken willen we daar goed op
voorbereiden. Janneke Coenders van Studeerlokaal weet als geen ander welke problemen
leerlingen kunnen tegenkomen bij het Leren leren. Algemene studievaardigheden,
motivatieproblemen of problemen bij het stellen van prioriteiten. Vanaf eind januari werkten
de leerlingen wekelijks aan het aansluitprogramma. Leerlingen die komend schooljaar naar
leerjaar 3 van het vmbo gaan overstappen, werken na de meivakantie nog aan de vakken die
ze bij SOOOOL steeds in samenhang thematisch aangeboden kregen in ons concept. We willen
hen nu laten oefenen met een traditionelere, op afzonderlijke vakken gerichte aanpak. Het
gaat bij dit aansluitprogramma niet zozeer om de inhoud van die vakken, maar meer om de
werkwijze. Hoe pak je leren uit boeken aan, hoe bereid je je voor op overhoringen en toetsen
om succesvol te zijn?
De coronacrisis betekende ook voor Janneke dat ze haar hele programma moest aanpassen
aan de nieuwe norm: afstandsonderwijs. De leerlingen kregen allerlei opdrachten die ze soms
ook als erg pittig hebben ervaren.
Aan het eind van het programma ontvangt de leerling een persoonlijke evaluatie van Janneke
en een certificaat. Janneke liet verder weten dat sommige leerlingen haar werkelijk verrast
hebben qua niveau, zelfstandigheid en door hun gedegen zelfreflectie. Het eerste certificaat
was voor Dana.
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Intakes
In april hebben we een reeks hele leuke intakegesprekken gevoerd met de leerlingen die
komend schooljaar bij SOOOOL10-14 willen starten en hun ouders. Het viel ons op dat de
kinderen over het algemeen allemaal zélf op het idee zijn gekomen dat ze naar SOOOOL
willen naar aanleiding van voorlichting op hun school. Zij zetten hun ouders ertoe aan om
onze informatieavond te bezoeken. De leerlingen konden goed aan ons uitleggen waarom
ze bij ons willen komen. Pappa’s en mamma’s vulden tijdens de intakegesprekken waar
nodig de informatie aan.
Anne Frank
In het programma van SOOOOL is er ook aandacht voor de herdenking van de oorlog. Veel
leerlingen hebben interesse voor geschiedenis en zeker voor de Tweede Wereldoorlog. Met
moderne media zoals het videodagboek van het Anne Frank Huis komt dat allemaal nog wat
dichterbij.

Daarnaast werkten we met tv-afleveringen en het spel 13 in de oorlog. 13 in de oorlog neemt de
leerlingen mee naar de Tweede Wereldoorlog en vertelt wat er allemaal gebeurde en hoe het is om
tijdens de oorlog op te groeien.
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Draw my life
Met veel plezier werkten leerlingen naar het voorbeeld van Dylan Haegens aan een teken/videoopdracht over hun leventje tot nu toe. Met leuke en verrassende resultaten.
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Dilemma van de tienerschool
Tienerscholen zijn vlees noch vis. We zijn een tussenvorm tussen basisonderwijs en voortgezet
onderwijs. In de regelgeving vallen we onder po en vo.
We missen het om de kinderen en elkaar echt te ontmoeten. We kijken uit naar het moment waarop
we weer goed SOOOOL-onderwijs kunnen verzorgen. Maar….er zijn overwegingen die een rol speelden
bij het nemen van een beslissing over het openstellen van SOOOOL10-14 per 11 mei of per 1 juni. We
hebben de kwestie met de stuurgroep besproken, we hebben alle ouders laten stemmen en er is
overleg geweest met de inspectie van het basisonderwijs. Uiteindelijk is er gekozen dat SOOOOL10-14
tegelijkertijd met het Dendron College weer open gaat. Dat betekent dat SOOOOL in ieder geval nog
tot 1 juni gesloten blijft en dat we in ieder geval tot die datum afstandsonderwijs verzorgen. We
proberen wel binnenkort in de open lucht een meet & greet voor alle leerlingen en de leerkrachten te
organiseren.

Wat waren de belangrijkste overwegingen?
•

•
•

•

•

We zitten op een vo-locatie en daar is verder alles gesloten. Geen conciërges, geen
ict-ondersteuning, geen administratie, catering, bedrijfshulpverlener of wat dan ook
in het gebouw. Hiermee komt ook de veiligheid van kinderen en leerkracht in het
geding. Dat vinden we zwaar wegen.
We behandelen onze leerlingen graag als één groep.
Als we in mei open gaan kunnen we heel weinig bieden. Er zijn geen vo-lessen,
geen modules van beroepsgerichte vakken, geen excursies, gastlessen etc.
Leerlingen zouden dan met niet meer dan 10 tegelijk komen en dan om de dag. We
kunnen bij lange na niet het onderwijs bieden dat iedereen van ons gewend is.
We hebben ons afstandsonderwijs goed op orde en kunnen instaan voor de
kwaliteit, zeker voor wat betreft de kernvakken kunnen we onze leerlingen heel goed
bedienen en volgen. We denken dat de kwaliteit gebaat is bij één vorm van
onderwijs voor alle SOOOOL-kinderen.
Dendron moet zich de komende periode voorbereiden op 1,5 meter onderwijs. Wij
zitten 'in' Dendron en gaan straks werken met dezelfde regels en afspraken. Qua
hygiëne is er vanaf 11 mei nog geen aanpak op Dendron, we kunnen dan ook niet
vanuit dat hygiëneprotocol handelen.
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