: Samenwerken, ontdekken, ontwerpen en filmen
November, een maand waarin we voortgangsgesprekken voerden en veel dingen hebben gedaan die we
graag aan de hand van de nodige foto’s laten zien. We maakten kunst en begonnen met het nieuwe
subthema “Ik en mijn omgeving feesten.”. Ook maakte de clipjesfabriek in opdracht van Stichting
Leerplan Ontwikkeling 3 filmpjes bij ons. Het resultaat hiervan zien we in december.

Voortgang van de leerlingen

Onze leerlingen voerden in november hun voortgangsgesprek samen met hun ouders en hun coach.
Anne, Susan en Leon gingen online met leerling en ouders in gesprek. Tijdens het overleg van de
ouderklankbordroep waren de deelnemende ouders tevreden over de kwaliteit van het gesprek.
In de gesprekken komen een aantal zaken aan de orde: In de eerste plaats natuurlijk of je je veilig en op
je gemak voelt bij SOOOOL10-14 en of je het idee hebt dat de groep JOU accepteert zoals je bent.
Daarnaast bespreken we ook of je al goed zelf kunt kiezen en verantwoordelijkheid neemt voor de taken
die je hebt. En alles draait natuurlijk om vertrouwen in jezelf en plezier in leren. Verder komt de
voortgang voor taal & rekenen, de Quests en de vakken op Dendron en CITAVERDE college aan bod.

Dit is een voorbeeld van de aantekeningen naar aanleiding van een fictief
voortgangsgesprek. Het gaat hierbij om een niet bestaande leerling en een
combinatie van punten uit gesprekken.
1

Quest in uitvoering
Bij het thema Ik en mijn omgeving gaan we aan de slag binnen het domein Mens &
maatschappij met Ik en mijn omgeving: feesten in andere culturen. Deze Quest is voor alle
leerlingen verplichte kost. Aardrijkskunde, geschiedenis en Burgerschapsdoelen komen aan
bod aan de hand van diverse leerdoelkaarten.
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Ik en mijn omgeving: de geschiedenis van mijn omgeving
Excursie naar Huis ter Horst. Meester Leon weet alles van de kasteelruïne, het kasteel en zijn
vroegere bewoners:

Een excursie naar het verleden onder leiding van meester Leon. Huis ter Horst wordt van binnen en
van buiten bekeken.
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Voor brugklassers en tweedeklassers begon op vrijdag 20 november de toetsweek op Dendron en ook
bij CITAVERDE stonden er toetsen op het programma. Dat betekent dat leerlingen op bepaalde dagen
studieverlof hadden en dat sommige praktijklessen niet door konden gaan.
We hebben bij SOOOOL10-14 de leerlingen ondersteund met de voorbereiding van de toetsen.
Juffrouw Evelyn heeft vooral Duits geoefend met een groepje brugklassers en dat had voor de meesten
ook resultaat.
Voor ouders is het misschien ook handig om wat tips voor thuis te hebben.
Er staat voor de meeste vakken
volop oefenmateriaal in Its learning
of Fronter.
Voor algemene tips voor Leren
leren, verwijzen we graag naar
Leren is een makkie:
http://www.lereniseenmakkie.nl/
In elk geval moet je altijd op tijd
beginnen te leren, zodat je genoeg
tijd hebt om te herhalen.

Voor woordjes leren is er het gratis
programma: https://wrts.nl/ Hier
vind je van de meeste taalmethodes
ook kant en klare woordenlijsten
per hoofdstuk.

Bij het woordjes leren, zorg je er
vooral voor dat je de woordjes kunt
schrijven, want dat moet je tijdens
de toets natuurlijk ook.
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Project kunst en cultuur op basis van de leerdoelkaarten van SLO
In november gingen we aan de slag met een kunstproject dat past bij Ik en mijn omgeving. Het project,
mede gebaseerd op leerdoelkaarten van SLO, werd geleid door Anique van Alst. Naast kennis over
Street art dichtbij en veraf, leerden leerlingen ook van alles over de effecten van kleuren en letters in
een kunstwerk. Ze hebben daarnaast geleerd dat je ook zélf invloed kunt hebben op je omgeving en
deze aantrekkelijker kunt maken. Dat je daar soms ook zelf iets aan kunt doen, zoals bij dit project.
Leerlingen leerden verwoorden waarom zij een ontwerp mooi vinden en ze leerden elkaar op een
goede manier feedback geven op de eigen ontwerpen.
Na de workshop graffiti en Street art, konden de leerlingen kiezen of ze mee wilden doen aan het
maken van een aantal grote kunstwerken voor hun eigen lokaal. In dit BLOG zien we the making of. De
volgende keer kunnen we vast al laten zien hoe ons klaslokaal opfleurt van de prachtige werken die de
leerlingen hebben gemaakt.
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The making of………
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24 november: opnamedag SLO bij SOOOOL10-14
Op dinsdag 24 november startte voor onze leerlingen niet alleen een groot kunstproject over
Streetart en graffiti, maar er werden ook filmopnames gemaakt. Anique van Alst leidde het
project met de leerlingen. Anique is docent kunstvakken beeldend (KvB) op het Dendron
College. Zij werkte voor dit project samen met Moniek Warmer, Leerplanontwikkelaar kunst
& cultuur bij SLO. Ook werden er leerdoelkaarten van SLO ingezet.
Op 24 november is er een schooldag lang gefilmd in opdracht van SLO. De Clipjesfabriek was
van 8.30 tot 15.00 uur bezig met de opnames voor een drietal videoclips van zo’n 3 minuten
per stuk:
• Een clip over hoe we bij het domein mens & maatschappij werken met leerdoelen en
leerdoelkaartjes tijdens het werken aan onze Quest bij Ik en mijn omgeving ;
• Een clip over het werken met leerdoelen tijdens het kunstproject Street art en graffiti
• Een clip over SOOOOL10-14 in het algemeen. Hierin komen naast leerlingen ook twee ouders
aan het woord over hun ervaringen met SOOOOL10-14-onderwijs.

Stichting Leerplan Ontwikkeling en de Clipjesfabriek aan het werk bij SOOOOL10-14
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Opnames in het technieklokaal groep 7 en 8

En natuurlijk waren er ook een heleboel echte interviews voor de camera. Onze leerlingen
deden het fantastisch!
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Een complimentje van de projectleider van SLO willen we hier natuurlijk graag even delen:
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Bas volgt leerjaar 2 van Vakcollege techniek op Dendron. Hij heeft in november gekozen voor de
richting PIE (produceren, Installeren en Energie). Daar is hij meteen na de toetsweek mee gestart. Een
programma van 12 uur techniek per week krijgt hij nu. Bas maakt op deze manier een soepele overgang
naar het voortgezet onderwijs. Hij is nog bij SOOOOL10-14 en volgt van daaruit de lessen techniek,
wiskunde, nask en Engels samen met de leerlingen van VK2 van het Dendron College. In leerjaar 3 gaat
Bas helemaal naar het voorgezet onderwijs en dan krijgt hij 16 uur techniek. In leerjaar 4 wordt dat 13
uur.
Bas heeft bij SOOOOL10-14 ontdekt wat bij hem past.

15

16

17

Esmee komt trots haar bungalow laten zien. Tijdens techniek ontworpen met sketch up en daarna op schaal gemaakt.
Het rekengedeelte was wel pittig, vond ze. Dit is echt Leren door doen!
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