: hoera we mogen weer naar school!
We mogen weer! 2 juni was het zover. Met de beperkingen van de anderhalvemetersamenleving mochten we onze leerlingen weer op locatie ontvangen. Schakelen gaat bij
SOOOOL10-14 telkens wonderbaarlijk soepel. Ook aan deze tussenvorm van
afstandsonderwijs en face to face in de klas hebben onze leerlingen zich weer snel aangepast.
Voor elk kind betekende dit één dag thuisonderwijs en vier dagen in de ochtend naar
SOOOOL10-14. Na de middag gold voor alle thuiswerkers onderwijs op afstand.
SOOOOL in de anderhalve meter samenleving
We mogen weer naar school! We keken ernaar uit, maar school is in alle opzichten anders dan in
onze herinnering. We moeten immers anderhalve meter afstand houden van elkaar en van de
leerkrachten. De coronamaatregelen schreven voor dat in een groep jongeren van gemengde
leeftijd de maatregelen van de 13 t/m 18-jarigen gelden. Dat betekende voor ons dankzij de
flexibiliteit van onze medewerkers dat we op maandag en vrijdag alle kinderen konden
ontvangen en op dinsdag, woensdag en donderdag 2 groepen. Thuisonderwijs ging dus door
naast live onderwijs in de klas. Ook nu was er dagelijks de dagplanner met taken van 8.30 tot
12.30 uur op maandag en tot 14.00 uur de rest van de week.

SOOOOL in de anderhalve meteropstelling
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Tijdelijk naar het hoofdgebouw
Door werkzaamheden in het junior college moesten we ook nog tijdelijk verhuizen naar het
hoofdgebouw. Onze leerlingen hebben het ook hier naar hun zin, maar ze missen wel het buiten
spelen. Er is heel veel rust, want de leerlingen mogen maar met zijn tienen in een lokaal, pauzes
houden we binnen en je moet je houden aan de looprichtingen.
Quests: Groei en leven
Bij groei en leven deze keer aandacht voor klimaten. Deze Quest was verplicht voor alle
leerlingen, maar bevatte desondanks voldoende keuze-elementen. Het tropisch klimaat lijkt
favoriet bij onze leerlingen. Zoals altijd zijn er verschillende manier van verwerken. Bij de
collages konden ze hun creativiteit weer kwijt.
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Collages

over tropisch klimaat en
woestijnklimaat
Van Merthe, Ella en Sarah.
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KeuzeQuest klimaat:
Dana

KeuzeQuest klimaat Kay

Laatste Expert-presentatie van Sjoerd
Onderwerp: copyrights
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Groei en leven: een verplicht onderwerp puberteit en seksualiteit
Bij het thema groei en leven besteden we ook aandacht aan seksualiteit. Hierbij kwamen
de volgende aspecten aan bod:






Verliefdheid/vriendschap: vriendschap, Wat is verliefd zijn? Verkering? Homoseksualiteit?
Puberteit: Verandering van je lichaam, Verschil jongens en meisjes, Puistjes
Voortplanting: Vrijen, Bevruchting, zwanger en geboorte, voorbehoedsmiddelen
Grenzen aangeven: ongewenst gedrag , grenzen aangeven bij ongewenst gedrag
Social media en seksualiteit

De lessenreeks werd samengesteld door onze
stagiaire Nienke Engelen onder andere op basis
van de schooltv-uitzendingen van Dokter
Corrie.
Leerlingen konden over alles vragen stellen.

Seksuele voorlichting van juffrouw Nienke
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Keuze Quest bij Groei en leven: ziektes door de eeuwen heen
Bij Groei en Leven is er bij de Quest met het onderwerp ziektes en epidemieën door de eeuwen
heen aandacht voor geschiedenis, maar ook voor biologie en dat alles volop geplaatst in de
actualiteit van het coronavirus. Dat is een van de voordelen van thematisch onderwijs. We
kunnen de dingen in samenhang aanbieden. Hiermee neemt begrip en inlevingsvermogen rond
allerlei zaken toe. Zo leggen we verbanden door de eeuwen heen. Omdat COVID-19 actueel is
en de leerlingen heel direct raakt, is de interesse snel gewekt. De verwerkingsopdracht deze
keer is een artikel.
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Enquête over onderwijs op afstand onder onze leerlingen
We hebben ook een vragenlijst verspreid die door de helft van de leerlingen is ingevuld:

Een dikke pluim voor de zelfstandigheid van onze leerlingen. We zijn heel erg trots!
Leerlingen kunnen ook goed aangeven aan welke taken ze liever thuis dan op school
werken. Dat is overigens per leerling verschillend. Maatwerkonderwijs wil voor ons
zeggen dat je zoveel mogelijk rekening probeert te houden met bepaalde voorkeuren
van leren. Heel verschillende taken werden door leerlingen genoemd als taken die
leerlingen liever thuis dan in de klas doen.

1. Beweegchallenges
2. Lezen en samenvatten
van mijn leesboek
3. Jeugdjournaal met
werkopdrachten
4. Creatieve opdrachten
5. Snappet/NUMO
6. Kunstchallenges
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Taken die je volgens de leerlingen absoluut veel beter op school kunt doen zijn
volgens de uitslag:

1. Het coachgesprek
2. De vrije Quest
3. Samenwerken in
groepjes
4. Techniekopdrachten
5. Engels
6. Nieuwsbegrip
7. Kunstchallenges

We hebben de leerlingen ook gevraagd om cijfers te geven voor de lockdownperiode.
We hebben hen daarvoor een drietal vragen voorgelegd over welbevinden, werk en
voortgang. De cijfers varieerden :





Geef een cijfer voor de afgelopen weken. Zat je lekker in je vel?
Geef een cijfer voor de afgelopen weken. Heb je hard gewerkt?
Geef een cijfer voor de afgelopen weken. Ben je goed vooruit gegaan?

7,3
7,9
7,5

Vrijdag 17 juni: Introductie nieuwe leerlingen
Op vrijdag 17 juni was het zover dat het team en de leerlingen die in augustus starten bij
SOOOOL10-14 met elkaar kennismaakten. Jammer genoeg wel nog met beperkingen van de
anderhalvemetersamenleving. Fijn voor de starters dat ze weten bij wie ze straks in de klas zitten.
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Welkom: Do, Esmee, Fee, Gabriela, Goof, Ilya, Juul, Linn, Maud, Michelle, Noah, Pieter, Rick,
Thijn, Tijn & Zoë. We hopen dat jullie straks allemaal een hele fijne schooltijd hebben bij
SOOOOL10-14. Dat jullie veel leren over jezelf en over de wereld en goede keuzes maken voor je
toekomst.
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Vooruitkijken naar volgend schooljaar: veranderingen
Een meester bij SOOOOL10-14!
Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgt SOOOOL10-14 er een
meester bij: Leon van Rengs. Wij zijn blij met hem en we wensen
hem natuurlijk heel veel succes en plezier toe bij SOOOOL10-14.
Leon stelt zich hier graag even aan jullie voor:
“Een nieuw gezicht volgend schooljaar bij SOOOOL. Mijn naam is
Leon van Rengs en al vanaf 2003 werkzaam op het Dendron College.
Getrouwd, 2 dochters en woonachtig in Horst. Ik ben docent
biologie, maar de afgelopen 12 jaar ben ik teamleider geweest.
Teamleider van zeer verschillende afdelingen op deze mooie school.
Van vwo 2 en 3, bovenbouw vwo en de laatste jaren van de brugklas en havo/vwo2.
Ik heb echter besloten om andere uitdagingen aan te gaan om zo weer dichter bij de
leerlingen te staan. Ik ga weer les geven en een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van
onderwijs. Daarnaast zal ik voor een gedeelte werkzaam zijn op SOOOOL. Ik zal leerlingen
gaan coachen en begeleiden met hun quests. Het lijkt me fantastisch om de leerlingen
vooruit te helpen en de mogelijkheid te geven persoonlijk te groeien. Ik hoop zelf ook veel
te leren en het goede van SOOOOL mee te kunnen nemen naar de ontwikkelingen op het
Dendron. Ik kijk er naar uit.”
Brede vaardigheden
Bij SOOOOL 10-14 ligt de nadruk niet alleen op kennis, maar ook op praktische en brede
vaardigheden, zoals creatief en kritisch denken en probleemoplossend vermogen.
SOOOOL 10-14 helpt kinderen vaardigheden en kennis te ontwikkelen die aansluiten bij
de moderne, technologische samenleving. Daarbij hoort nu ook heel nadrukkelijk het
volgen van onderwijs op afstand. De corronacrisis is een aanzet tot blijvende
veranderingen voor de samenleveving als geheel en voor het onderwijs. We willen onze
leerlingen beter voorbereiden op een flexibele manieren van leren en werken.
Thuiswerkmodules zullen we niet alleen in de vorm van noodsenario’s opnemen, maar
ook als een vast ondeerdeel in ons reguliere programma.
Ontwikkeling van zelfstandigheid door maatwerkmodules
In 2020 hebben we tijdens de Lock down gemerkt dat leerlingen juist op bepaalde punten
baat kunnen hebben bij afstandsonderwijs. Voor de een is dat je beter kunnen
concentreren als je thuis aan taaltaken of rekenen werkt en voor de ander is het juist het
optimaal benutten van alle mogelijkheden bij een vrije Quest. Uit een enquête onder onze
leerlingen bleek ook dat leerlingen heel goed aan kunnen geven welke taken zij beter op
school kunnen doen en welke thuis. Dat is niet voor elk kind hetzelfde. Ook in de
bijeenkomst van de ouderklankbordgroep en bij de eindgesprekken hebben ouders
aangegeven dat hun kinderen aan bepaalde taken thuis beter werken dan op school.
We willen graag dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen en zullen daarvoor
komend schooljaar ook modules aanbieden waarbij onze leerlingen voor een aantal
weken een middagje per week op afstand werken aan de taken van hun dagplanner. Zo
kunnen ze ontdekken waar hun talenten liggen en waar extra hulp nodig is bij het oefenen
van allerlei vaardigheden. Een bijkomend voordeel hiervan is dat we op deze manier
leerlingen ook goed voorbereiden op afstandsonderwijs bij eventuele virusuitbraken.
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Afscheid van onze SOOOOL-verlaters
Dit jaar nemen we afscheid van 11 leerlingen. 9 van hen waren al vanaf het eerste uur bij
SOOOOL10-14. Als we terugbladeren in onze fotoalbums dan kunnen we alleen maar vaststellen
dat het een aaneenschakeling van Samenwerkend, Ontdekkend, Onderzoekend, Ontwerpend en
Ondernemend Leren was. Wat hebben we veel geien, gedaan en geleerd met en van elkaar. We
hopen dat jullie als je eenmaal goed gesetteld bent op je nieuwe opleiding een keer wilt komen
vertellen over je school en over de reden waarom jij juist daarvoor gekozen hebt. Daar kunnen
onze nieuwe leerlingen straks ook weer veel van leren. We nemen afscheid van de volgende
leerlingen en hun ouders:

Jan en Sjoerd gaan samen met een
en hetzelfde vakkenpakket verder
in leerjaar 3 van de theoretisch
leerweg op het Dendron College.
Veel succes, jongens!

Ilse vervolgt haar studieloopbaan in de 2e klas van de havo op
het Dendron College. Doe je best, Ilse!

Kay en Dana bouwen verder aan
hun toekomst op CITAVERDE
college in leerjaar 2. Veel succes
in het groen!
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Teun en Michalina Go with the flow op
Citaverde leerjaar 2.

Tim en Sarah, veel succes in de
brugklas op Dendron.

Ella en Merthe, maak er wat moois
van in leerjaar 1 van Topklas kunst
op het Valuas college.

Slotweek in zicht
De leerlingen zijn samen met een aantal ouders volop bezig met het organiseren van de Slotweek.
Ook dit doen we in de vorm van een Quest. In sommige groepjes loopt dat heel erg goed, voor
andere is het best nog moeilijk om echt taken op te pakken en verantwoordelijkheid te nemen.
Gelukkig hoeven al onze kinderen vanaf 1 juli geen afstand meer tot elkaar te houden. Daardoor
kan het gevarieerde programma doorgang vinden. Gered door de versoepelingen: we maken een
echte film, doen een speurtocht, we gaan zwemmen, we hebben een sport- en spellendag, een
filmmarathon etc. Opruimen van lokalen en kluisjes is ook onderdeel van de slotweek. En tot
besluit hebben de ouders een BBQ met logeren geregeld voor wie daaraan wil deelnemen.
Nu maar hopen dat het weer doet wat het belooft en dat we op di-wo-do-vrij geen regen krijgen.
De temperatuur is ideaal voor sport en spel.

Aan het begin van de vakantie volgt nog BLOG 28 met veel foto’s van de slotweek.
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