SOOOOL10-14
BLOG 33
dec 2020| april | 2021

Tijd voor een blog

We blijven flexibel schakelen

Het schakelen van fysiek naar online onderwijs
gaat ons bij SOOOOL op zich goed af. En dat is
mooi! Op die manier gaat er nauwelijks
onderwijstijd verloren, ook als de leraar naar de
teststraat moet of tijdelijk in quarantaine kan het
onderwijs nog op dezelfde dag online doorgaan.
Op een tienercollege, waar leerlingen van basis en
voortgezet onderwijs samen les krijgen, is het in
coronatijd geen geringe opgave om alles
georganiseerd te krijgen. Onze leerlingen hebben
grotendeels individuele roosters en we zijn
afhankelijk van de invulling op het Dendron
College en Citaverde college. Het roosterplaatje
ziet er dan ook best ingewikkeld uit. De moeilijkste
vorm van onderwijs is voor ons de combinatie van
online onderwijs en fysiek onderwijs op school.
We hebben het beredruk gehad met regelen van
alles wat geregeld moest worden. En de volgende
ingreep in onze roosters was dat juffrouw Anne
begin april met zwangerschapsverlof ging en we
juffrouw Maddy welkom heetten. Ook dat vroeg
weer om de nodige aanpassingen. De eerste
SOOOOL10-14-baby wordt half mei verwacht.

Tot december kwam er vrijwel maandelijks
een BLOG uit over SOOOOL10-14. In
december en februari hebben we in plaats
daarvan een filmpje gepresenteerd. BLOG 33
heeft wat langer op zich laten wachten dan de
bedoeling was. Dat heeft alles te maken met
het coronavirus. Steeds nieuwe richtlijnen en
nieuwe regels in het onderwijs en dus ook
steeds nieuwe roosters die we moesten
opstellen. En daarbij ook nog schakelen van
fysiek onderwijs naar online onderwijs en weer
gedeeltelijk terug. Praktijklessen die wel of
niet doorgaan of in beperkte aantallen. Pffffff.
Vanaf 16 december zaten we in volledige
lockdown. Overhaast werd de surprisemiddag
naar voren gehaald, want die moest natuurlijk
hoe dan ook doorgaan.

Dagplanner en weektaak

De structuur van SOOOOL10-14 met
dagplanners en weektaken en met daarbij
zoveel mogelijk individuele keuzes werkt op zich
goed, zowel op school als op afstand.
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Taal, rekenen/wiskunde in NUMO
Rekenen en taal doen we met NUMO. Daar zijn we in
coronatijden extra blij om. We kunnen zien of de leerling
hard genoeg werkt en hoe het gaat. Is de stof begrepen
of is er extra uitleg of ondersteuning nodig? Leerlingen
maken sprongtoetsen en voor stof die ze nog niet
beheersen, volgen er oefeningen. De leerlingen hebben
taken en doeltijden om de leerdoelen voor alle
onderdelen te behalen. Wij beschikken zo over veel
gegevens.
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Studio de maker: ook te doen in de lockdown
Leuke, creatieve en ontdekopdrachten die je zelf mag
kiezen. Voor elk wat wils en heel verschillend van aard.
Met een duidelijke beschrijving en voorbeelden. Een
uitkomst voor thuisonderwijs met leren door doen.
Opdracht minihuisje maken: Linn

Ilya: masker van papier maché

Noah: Dierenfotografie

Maud: van aardappel naar chips:
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Fotografie: Esmee en Fee
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Thema en Quests

Vanaf januari zijn de leerlingen druk bezig met het
thema voeding. Aan dit thema kunnen we natuurlijk
allerlei onderwerpen van biologie koppelen. De
leerlingen houden zich onder andere bezig met:
 Voeding en gezondheid
 Voeding-voedingsmiddelen en voedingsstoffen
 Organen en spijsvertering
 Voeding in het tijdvak geschiedenis: jagers en
verzamelaars
Elke leerling verwerkt het geleerde op zijn eigen
manier in de verplichte Quests. Dat levert een grote
verscheidenheid aan producten op.
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Verplichte en vrije Quests
Bij de verplichte Quest zorgen we ervoor dat we
met ons onderwijs beantwoorden aan de
kerndoelen van mens & maatschappij en mens &
natuur. Bij de vrije Quest kunnen leerlingen echt
hun eigen onderzoeksvraag of leervraag binnen
een thema opstellen. Die vragen kunnen
overigens ook gekoppeld zijn aan bepaalde
kerndoelen. Om hen te helpen bij het opstellen
van een onderzoeksvraag is er de Questhulp.
Eerst doen we een brainstorm. Zo komen ze op
ideeën die ze samenvatten in een woordweb. Als
leerlingen mee mogen denken in wat ze willen
leren, is de betrokkenheid groter dan normaal.
Daarna wordt het meest aansprekende idee nader
uitgewerkt. Met behulp van het vragenmachientje
ontdekt elke leerling of zijn/haar vraag voldoet als
onderzoeksvraag. Sommige leerlingen hebben
leervragen waarvan je de antwoorden kunt
opzoeken. Zulke vragen komen dus niet door het
vragenmachientje heen. Toch laten we leerlingen
vaak wel aan deze leervragen werken, omdat ze
gaan over iets waarvan zij echt meer willen weten.
In zo’n geval stimuleren we de leerling in het
bijzonder om er een klein praktijkonderzoekje of
ervaring aan te koppelen, zoals een stagedag in
de praktijk of het uitzetten van een enquête rond
het gekozen onderwerp.
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Voorbeeld van een verplichte Quest

Bij de verplichte Quests kunnen leerlingen toch nog allerlei keuzes maken. Ook voeren ze allemaal een
onderzoekje uit naar hun eigen eetgewoontes. Hoe gezond zijn die, de schijf van vijf in aanmerking
genomen? En welke conclusies kunnen ze daaruit trekken voor hun ontbijtje, lunch of tussendoortjes
in de toekomst?
Favoriet? De vrije Quest
Bij de vrije Quests mogen leerlingen helemaal zelf bedenken wat ze gaan onderzoeken. Zo gaan de
onderzoeksvragen rond voeding dan ook alle kanten op. De leerlingen willen het fijne weten van
olifantenvoeding en karperboilies of ze gaan uitzoeken wat een vol-au-vent is en er een maken. Ook
een beroepenonderzoek in een restaurant hoort tot de mogelijkheden. We zien het allemaal voorbij
komen. De vrije Quest zet leerlingen in beweging. Ze willen echt antwoord vinden op hun eigen vragen.
Daarbij maken ze ook graag gebruik van de buitenwereld: op bezoek bij de dierenwinkel, bij een
snoepfabriek of zelf uitproberen hoe iets echt in zijn werk gaat. Dat is nog eens actief leren!
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Thema: Voeding

Thema: voeding

Karperboilies

Mijn Quest (eigen leervraag/onderzoeksvraag)

Mijn Quest (eigen leervraag/onderzoeksvraag)

Vol-au-vent

Wat is het recept van een boilie

Deelvragen: (minimaal 3)
Wat wordt het meest gegeten?
Wat zijn de ingrediënten?
Hoe bereidt je vol-au-vent?

Deelvragen: (minimaal 2)
Kunnen wij het als mens eten?
Hoe worden boilies gemaakt?

Ik werk alleen / ik werk samen met: alleen

Hoeveel worden er per jaar verkocht?

Deze activiteiten wil ik/wij gaan ondernemen om
mijn leervraag te beantwoorden:

Ik werk samen: Jur en Jony
Deze activiteiten wil ik/wij gaan ondernemen
om mijn leervraag te beantwoorden:

o
o

Opzoeken en daarna een quiz maken

Wat voor opleiding moet je doen om een kok
te worden?
hoe kan je zien of je eten al gaar is?
o Vlees
o Groenten
Wat heeft een kok nodig om eten te kunnen
bereiden?

Opzoeken op internet.
Het gerecht zelf maken.

Thema: voeding
Snoep

Mijn Quest (eigen leervraag/onderzoeksvraag)
Hoe wordt snoep gemaakt en waar komt
het vandaan?
Deelvragen: (minimaal 3)
Hoeveel snoepfabrieken zijn er en wordt er per
soorten snoep een fabriek gemaakt?
Uit welk land komt snoep vooral?
Hoe smaakt snoep uit andere landen?
Ik werk alleen / ik werk samen met: Jolie (Ilya)
Deze activiteiten wil ik/wij gaan ondernemen om
mijn leervraag te beantwoorden:
Wij gaan de fabriek Haribo bellen om te vragen
of we daar een dag je mogen me lopen
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Proefjes- en spellendag
Een proefjes- en spellendag staat helemaal in het
teken van leren door doen! En alles spelenderwijs
zelf uitvinden. Zo worden natuurkundige wetten
duidelijk: massa, volume en dichtheid.

Ontdekken met: Proefjes.nl
en spel
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Beweegchallenge in coronatijd: een uitdaging op zich
Chantal Baghuis, docent lo bij SOOOOL10-14, daagt onze
leerlingen uit om hun eigen klasgenoten uit te dagen met
een zelfgekozen challenge.

Tijn: Challenge beatboksen

Esmee: challenge Radslag

WeFbsite: https://sooool10-14.nl/

Esmee: Challenge Overslag

Marijne & Juul: challenge benen in de nek

Contact: 06-43939854

E
d

Chantal bedenkt steeds weer nieuwe en leuke manieren
om onze leerlingen mee te nemen in beweegactiviteiten.
Ook op afstand tijdens de lockdown. En daar vielen soms
zelfs wat prijsjes mee te verdienen.
Werken met de app strava is bijvoorbeeld een manier
waarop sportprestaties kunnen worden bijgehouden via
GPS. Met de software kunnen de leerlingen sportieve
prestaties plannen, opslaan en met andere gebruikers
vergelijken. Op de website kun je routes maken die je
deelt met anderen. Of je loopt een woord of een figuur.
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Groep 8: aan de slag met route 8
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Aan het werk in je eigen bubbel.
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Lekker lezen bij SOOOOL10-14
Bij SOOOOL10-14 neemt lezen een prominente plek in.
Lezen is goed voor je taalontwikkeling, je woordenschat
en voor begrip van de wereld om je heen. Elke dag staat
er een half uur lezen ingepland bij SOOOOL10-14. We
willen wel graag dat onze leerlingen hierbij hun eigen
keuzes kunnen maken.
De kinderen kiezen online boeken en lenen deze van de
openbare bibliotheek. Bij elk thema bestellen we een
themacollectie en daarnaast kunnen leerlingen
dus kiezen wat ze willen lezen in het dagelijkse halfuurtje.
Zodra het kan, gaan ze weer met juffrouw Karlijn naar de
openbare bibliotheek om daar boeken te kiezen.
Een keer in de week is er een half uur tot drie kwartier
voorlezen in de klas of online. Tante Troela hebben we
uit en we zijn nu bezig met Juffrouw Pots.
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Werving

Meet the parents
Ouders die overwegen hun kind naar SOOOOL10-14
te laten gaan, moeten soms ook nog een aantal
hobbels nemen. Het wennen, het fietsen, het
achterlaten van vriendjes en vriendinnetjes. Is het dat
allemaal wel waard, is dan de vraag.
Voor weifelende en twijfelende ouders organiseren
we nu we niemand op school mogen ontvangen Meet
the parents online. Ouders hebben immers een ding
gemeen: ze willen allemaal het beste voor hun kind.
En nadat ze tijdens de informatieavond ons verhaal
hebben gehoord, denken ze geregeld: “Dit klinkt te
mooi om waar te zijn.” Dan zijn daar onze ouders van
de klankborgroep die in onlinegesprekken het verhaal
vanuit het ouderstandpunt als ervaringsdeskundige
kunnen toelichten. Zij bevestigen dat het bij er bij ons
echt zo aan toe gaat.
Ouders
van
de
klankbordgroep
schuiven
onvermoeibaar avonden achter hun laptop en delen
hun enthousiasme over ons concept met alle
nieuwsgierige ouders die SOOOOL10-14 inmiddels als
een serieuze optie zien voor zoon- of dochterlief.
Wat fijn om zo nauw met ouders samen te werken als
we bij SOOOOL10-14 doen. De lijnen zijn altijd kort.
We weten elkaar snel te vinden. Een dikke
dankjewel is hier op zijn plaats voor de inzet en het
enthousiasme van onze ouders.
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Vrijwel meteen toen de school weer opende,
begon ook de werving van nieuwe leerlingen.
Onze kids zijn meesters in het vertellen over
hun SOOOOL10-14. Op 11 scholen van
Dynamiek mochten we via Teams een online
presentatie verzorgen voor leerlingen van
groep 6 en 7. Het effect daarvan was dat
maar
liefst
58
kinderen
van
Dynamiekscholen hun ouders wisten te
bewegen om mee te doen met de
informatieavonden in maart. Later hoorden
we bij de intakes dat die kinderen vrijwel
zonder uitzondering thuiskwamen met de
boodschap: “Pap, mam dit wil ik!”
Nieuw dit jaar is dat ook leerlingen van havo
en vwo-niveau zich kunnen aanmelden. Door
de maatregelen kunnen we jammer genoeg
geen meeloopdag organiseren. Leerlingen die
zich nu aanmelden, hebben niet eens de
locatie gezien. Half april organiseren we
daarom vijf keer een Meet the kids online via
teams. Daar kunnen nieuwe leerlingen
vragen stellen aan onze leerlingen.

Vragen die tijdens een
meet worden gesteld:
Hoe gaat dat nou echt allemaal?
Hoe snel was jouw kind gewend?
Wat valt er tegen bij SOOOOL?
Leren ze daar wel genoeg?

Maak kennis met onze nieuwe juf
Juffrouw Maddy is begin april gestart bij SOOOOL10-14. Ze werkt deels op
CITAVERDE en deels bij ons. Het is voor Maddy vast wel even aanpoten om zo
midden in het jaar te komen vervangen op een tienerschool waar alles anders
is. Wij zijn heel erg blij met haar. Maddy stelt zich hier graag nog even zelf voor:

WeFbsite: https://sooool10-14.nl/

Contact: 06-43939854

E
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Fotopagina’s

Sinter-kerst-surprises en daarna in lockdown.

18

19

Weer samen op school. Toch weer even wennen.
Met proefjes en spellen lukt dat prima
in bubbel groep 7 en 8.

Elkaar helpen met de extra oefeningen voor taal.
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Proefjes: onderzoekend leren stap voor stap
Zelf aan de hand van proeven de natuurwetten
ontdekken door onderzoek te doen. Eerst
voorspellen wat er zal gebeuren en daarna
uitvoeren en kijken wat er werkelijk gebeurt.
Er volgt uitleg op verschillende niveaus om te
verklaren wat je hebt gezien. De pingpongbal blijft
drijven in water, doordat hij een kleinere dichtheid
heeft dan water (dichtheid = massa / volume). De
zwaartekracht trekt de pingpongbal omlaag een
beetje het water in. Maar hierdoor duwt het water
de pingpongbal omhoog met een opwaartse kracht.
De pingpongbal blijft drijven door deze opwaartse
kracht. Nauwgezet voeren de leerlingen alle
stappen uit.
P
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PVG: Profielvakken Groen bij CITAVERDE
De leerlingen van de brugklas en de leerlingen
van groep 7 en 8 die inschreven op de module
PVG Groen (tuinaanleg) hebben wekelijks
praktijklessen gevolgd in de loods bij
CITAVERDE. Hoewel door de maatregelen de
groep moest krimpen van 15 tot 10 leerlingen
gingen alle lessen door.
Tot 21 januari leerden onze leerlingen een
tuinontwerp maken én uitvoeren.
Daarna startte de module dier, waarvoor zoveel
belangstelling is, dat we makkelijk een tweede
groep zouden kunnen vullen.
Eerst ontwerpen en dan uitvoeren. Dat is
creatie, maar ook rekenen, meten en weten.
Echt leren door doen! Noa, Pieter, Jony en Narin
laten heel verschillen tuinen zien. Achter elk plan
zit hun eigen idee.
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Dean, Jasper, Tijn, Vince en Goof in hun zelf
ontworpen en aangelegde tuintjes op schaal.
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Allemaal verschillend, allemaal een eigen
ontwerp met graszoden, perken en bestrating:
Lizzy, Kami, Thijn en Jurre laten hun tuintje zien.
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Gymmen en trimmen in de Kasteelse bossen met Chantal

27

