: nog even onderwijs op afstand
Mei was voor SOOOOL10-14 een maand waarin we startten met het nieuwe thema Groei en leven.
We hadden onze handen nog steeds vol aan het thuisonderwijs, maar ook aan de omschakeling
naar thuisonderwijs in combinatie met face to face onderwijs in de klas. We zijn ook druk met de
voorbereidingen voor komend schooljaar.
Ook in mei werkten we met de bekende dagplanners met daarop de bekende onderdelen: taal,
rekenen, Engels, de beweeg- en kunstchallenges, onze Quests, lezen, programmeren, techniek. Het
was er allemaal weer en natuurlijk was er ook speciale aandacht voor onze moeders met moederdag.
Binnen ons onderwijs op afstand willen we zoveel mogelijk Samenwerkend, Onderzoekend,
Ontdekkend, Ontwerpend en Ondernemend Leren. Nieuw was deze maand ook de gezamenlijke
digitale dagstart in Teams en een heuse meet & greet voor klasgenoten en juffen die plaatsvond
onder strenge coronabepalingen, met medeweten van de gemeente.
Na de meivakantie startten we midden in de week weer op met fulltime afstandsonderwijs. Er
wordt weer hard gewerkt in Snappet en in NUMO. Als extra steuntje in de rug heeft juffrouw Karlijn
een website gevuld met extra uitleg voor rekenen en taal door middel van allerlei you tube video’s:
https://sites.google.com/view/sooool10-14/kies-een-vak
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Moederdag
Met een opdracht en Pinterest als bron van inspiratie gingen onze leerlingen aan de slag om
moeder te verwennen.

De resultaten mogen er zijn!
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Ook was er op 11 mei in de avond weer een bijeenkomst met de ouderklankbordgroep waarin we
terug hebben gekeken op de voorbije weken. Leerlingen van SOOOOL10-14 hebben een voltijds en
goed afgewogen programma, waarin momenteel helaas wel de sociale interactie met de groep
ontbreekt. De dagplanners bevatten veel variatie en geven ook de nodige structuur. Sommige
leerlingen moeten af en toe hard werken om alles af te krijgen. Niet in de laatste plaats, omdat er ook
nog afleverwerkzaamheden bij komen kijken: het scannen of fotograferen van eindproducten en het
plaatsen in de mappen kost extra tijd. De meeste ouders vinden dat de kinderen echt voldoende
worden uitgedaagd. Een pluim voor de leerkrachten. Ouders zijn over het algemeen dus tevreden
over het aanbod en zien voor SOOOOL10-14 ook mogelijkheden om de goede dingen van
afstandsonderwijs mee te nemen naar de toekomst. Met minder leerlingen in de thuisklas kunnen
vragen door ouders natuurlijk sneller beantwoord worden, dan op school als je met een grote groep
bent. Maar we missen wel iets belangrijks nu: echt contact met elkaar is toch heel iets anders dan
via een scherm.

Online ouderklankbordgroep 11 mei

Werkwijze bij afstandsonderwijs
Ouders en leerlingen ontvangen nog steeds dagelijks ’s avonds de dagplanner voor de volgende dag.
In onze dagplanner staan bepaalde onderdelen ingevuld en is er daarnaast net als altijd werktijd
opgenomen die de 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.
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Het thema groei en leven
Bij het thema groei en leven worden leerlingen zich ervan bewust dat groei en het tempo van
groei voor verschillende vormen van leven niet glijk is. Het thema gaat van start met het maken
van een tijdlijn van het eigen leven aan de hand van zelfgekozen foto’s verwerkt op een zelf
gekozen manier. Onze leerlingen hebben daar weer hard aan gewerkt en elke tijdlijn heeft
zowel letterlijk als figuurlijk een eigen gezicht:

Tijdlijn Marijne
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Jony trots met een lange tijdlijn op papier.

Jony trots op zijn tijdlijn

Tijdlijn Sarah

Eerste deel tijdlijn van Zoey
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Meet & Greet in de buitenlucht
Na overleg met de gemeente mochten we toch een korte Meet & Greet voor de hele groep in de
buitenlucht organiseren, op het terrein achter SOOOOL10-14 . Het kostte veel leerlingen best nog wel
moeite om anderhalve-meter afstand te houden.
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Onderzoekend leren: we zijn echt helemaal in de bonen!
Bij onderzoeken hoort ook observeren, vastleggen van waarnemingen en verslag doen. Daar waren
onze leerlingen maar druk mee. Aan de hand van theorie en observatieschema’s en tot slot
verwerkingsopdrachten en de beoordeling ervan doorliepen ze het hele proces.
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De leerlingen leveren een observatieschema met foto’s in en ze maken als verwerkingsopdracht
een eigen stripverhaal over de groei van de boon.

Verwerkingsopdracht: een stripverhaal van zaadje tot boon.

Strip van Sarah
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Goed zo Rens! Hier wordt gewerkt!
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Beoordelingsformulier van de verwerkingsopdracht observatieschema en strip
Jony ijverig aan het werk om bij groei en
leven door middel van een strip te laten
zien dat hij de lesstof goed begrepen heeft.
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Opdracht perspectief
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Prachtige foto's van Chloë bij de Quest: perspectief
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Sarah en Jan hebben de natuur als
uitgangspunt genomen voor de Quest
rond perspectief. Verschillende
standpunten van perspectief worden
door hen duidelijk in beeld gebracht.
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Voor leerlingen die gaan uitstromen
naar regulier onderwijs hebben we bij
Janneke Coenders van het
Studeerlokaal een aansluitprogramma
regulier onderwijs geboekt.
In de brugklas draait het vooral om
leren leren, plannen en organiseren en
ontdekken welke aanpak voor jou
werkt.
Voor klas 2 bestaat het programma
ook nog uit: kennis maken met en
leren werken uit boeken en
werkboeken die in regulier onderwijs
worden gebruikt. Door
coronamaatregelen vindt de cursus
plaats in de buitenlucht onder
optimale omstandigheden in de tuin
van Janneke. Jan en Sjoerd kunnen de
start in VT3 vol vertrouwen tegemoet
zien.
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Nog een keer Kunst in quarantaine:

Techniek op afstand

En de techniekopdracht Knikkerbaan, deze keer in een
levensgrote uitvoering waarvan Marijne tot slot ook nog
een mooi filmpje maakte.
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Creativiteit onder onze leerlingen
kent geen grenzen bij de
uitvoering van deze opdracht.
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Fragmenten van tijdlijnen van Rens, Chloë, Lenneke
en Merthe.
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Bij

Met Code future halen de leerlingen
certificaten voor de beginselen van
programmeren en het verwerven van kennis
van de basisbeginselen van computer
science.
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Op school werkten conciërges en onderwijsondersteuners hard aan de voorbereiding voor 2 juni, de
dag dat de leerlingen weer beperkt naar school mogen, met inachtneming van strenge protocollen.
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