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Weer actie bij SOOOOL10-14

Hoewel we in mei genoten van twee weken
vakantie, gebeurde er toch nog een heleboel
bij SOOOOL10-14. We rondden het thema
voeding af met presentaties en zijn na de
meivakantie meteen begonnen met het thema
Op reis. Onze leerlingen van groep 8 en de
leerlingen die overstappen naar regulier
onderwijs zijn gestart met studievaardigheden
in een aansluitprogramma dat wordt verzorgd
door het Studeerlokaal. Sommige leerlingen
gingen op stage en er waren spetterende
presentaties bij het thema Voeding.
Ook moest de groep weer wennen aan meer
ontmoetingen op school.

Blik op de toekomst

In
mei
hadden
we
nog
de
nodige
intakegesprekken met kinderen van groep 6 en 7
die in het nieuwe schooljaar naar SOOOOL10-14
willen. We krijgen in ieder geval 17 nieuwe
leerlingen.
Hoewel we nog een aantal maanden te gaan
hebben, kijken onze leerlingen ook al uit naar het
einde van het schooljaar. De Slotweek van
SOOOOL10-14 wordt grotendeels door de
leerlingen georganiseerd. Daar beginnen we op
tijd mee.
Er wordt al druk gebrainstormd en vergaderd,
zodat we straks een toffe week hebben waarin bij
de activiteiten rekening wordt gehouden met
ieders voorkeur.

Thema en Quest: voeding

We hadden nog enkele presentaties rond het
thema Voeding. De onderzoeksvragen bij de vrije
Quest gingen echt alle kanten op. Daar hebben we
in het vorige BLOG al ruim aandacht aan besteed.
Een van de hoogtepunten voor veel leerlingen was
zeker de presentatie van Rafke die ze dan ook in
beide bubbels mocht houden. Rafke heeft
antwoord op al haar onderzoeksvragen over
voeding en de levenscyclus van kippen. De kennis
die ze nu heeft, deelt ze met de klas. En het
mooiste was nog wel dat de kuikens ook echt op
school mochten komen. Een aantal van hen krijgt
bovendien een nieuw thuis bij leerlingen van
SOOOOL10-14.

Onze kuikens zijn dol op kuikens. 
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Thema en Quest: Op reis
Bij het thema Op reis komen niet alleen
aardrijkskundige onderwerpen aan bod. We hebben
deze keer ook gekozen voor een reis door de tijd in
de tweede helft van de twintigste eeuw. Een stukje
geschiedenis waar veel opa’s en oma’s zeker over
mee kunnen praten.
De leerlingen gaan uit van een aantal historische
gebeurtenissen die wij hebben geselecteerd. Dit zijn
niet alleen politieke ontwikkelingen zoals de koude
oorlog, maar ook historische momenten in de
ruimtevaart, de eerste mensen op de maan of
sportieve hoogtepunten in onze vaderlandse
geschiedenis.
Bronnen en interviews
Bij de verplichte Quest kiezen de leerlingen uit
een lijst van onderwerpen. Bij elk onderwerp
krijgen ze een aantal bronnen om hen op weg te
helpen. Daarnaast zoeken ze ook zelf nog
informatie. We leren hen de informatie te
vergelijken en te toetsen op betrouwbaarheid.
Bij Nederlands is bij zakelijk Lezen ondertussen
veel aandacht besteed aan het verschil tussen
feiten en meningen. Ook bij het dagelijkse
jeugdjournaal besteden we hier aandacht aan.
Geen onbelangrijk onderwerp in een samenleving
die bol staat van social media met fake news en
eindeloos veel bubbels waarin je kunt vertoeven.
Al deze kennis kunnen onze leerlingen toepassen
bij het kiezen van bronnen die zij zelf toevoegen.
Hierbij hoort ook een persoonlijke bron, een
interview met iemand die veel kennis heeft over
het onderwerp of die ooggetuige was. Bij
Nederlands wordt ook besproken hoe je een goed
interview kunt houden met beginvragen die je
voorbereidt en inhaakvragen, die je tijdens het
interview er nog bij verzint.

Passie voor verhalen
Als inspirerende startactiviteit hebben we voor onze reis
door de tijd gekozen voor een vertelvoorstelling van
Frans van de Pas van Passie voor verhalen. Frans kreeg
van ons de vraag voorgelegd of hij speciaal bij ons
thema een voorstelling kon maken waar alle
onderwerpen in voorkwamen. Voor dit BLOG deed Frans
zijn verhaal. Wat vond hij van deze opdracht en hoe is
zijn kijk op wat wij doen?
In het begin was Frans niet heel enthousiast. Een
voorstelling maken is veel werk en dit was echt
maatwerk. Maar nog voor Frans de mail van Leon
helemaal gelezen had, was zijn brein al bezig met het
maken van de voorstelling. Veel van de gebeurtenissen
die we wilden behandelen bij deze Quest had Frans zelf
meegemaakt. Daar had hij intense herinneringen aan.
En eigenlijk ontstond de voorstelling bijna als vanzelf.
Alleen het bij elkaar zoeken van voorwerpen en
afbeeldingen kostte de nodige extra moeite. Op dinsdag
25 mei was het zover.
Over die dag zelf zegt Frans: “Het is fijn om te doen en
een hele mooie uitdaging om met die kinderen aan de
slag te gaan en aan te sluiten bij hun belevingswereld.”

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

Contact: 06-43939854
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Frans van de Pas
Ysselsteynseweg 97
5813 BL Ysselsteyn (Lb)
0478-541696
frans@passievoorverhalen.nl
www.passievoorverhalen.nl

Even voelen hoe het er vroeger op school en thuis aan toe ging. De leerlingen waren ervan onder de
indruk dat leraren zo streng waren vroeger. Daarna beleefden ze aan de hand van het levensverhaal
van Frans van de Pas historische momenten uit de tweede helft van de twintigste eeuw.
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De eerste SOOOOL10-14-baby is geboren!
Een beetje later dan gepland, maar toch nog in de
maand mei werd juffrouw Anne, vroeg in de morgen
op vrijdag 28 mei om 5.25 uur moeder van Sam.
Proficiat Anne en Luuk met dit wonder in jullie leven.
De leerlingen verrasten de kersverse ouders op eigen
initiatief met een geboortebord dat ze helemaal zelf
hebben gemaakt bij techniek.

Wat een mooie manneke!
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The making of….het geboortebord:
 Zelf bedacht.
 Zelf materialen ingekocht.
 Zelf overlegd met de techniekdocent.
 Zelf getekend, gezaagd en geschilderd.
 En….zelf afgeleverd bij Anne, Luuk en Sam.
Knap hoor! En heel erg lief!

Juffrouw Susan geslaagd!
Een jaar lang heeft juffrouw Susan naast haar drukke
baan bij SOOOOL10-14 en haar gezin de opleiding
opscholingstraject groepsleerkracht vmbo-basis kader
gevolgd. Ze is in een keer geslaagd voor alle modules:
Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels, Mens &
maatschappij en Mens & Natuur.
Proficiat Susan! Wij zijn heel erg trots op je!
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Nieuwe directeur OBS Weisterbeek
Leerlingen van SOOOOL10-14 die nog in groep 7 of 8
zitten staan administratief ingeschreven op een en
dezelfde basisschool: OBS Weisterbeek.
Leerlingen van het basisonderwijs mogen namelijk niet
op een school voor voortgezet onderwijs ingeschreven
staan. Dannie Kuijpers is de opvolger van Bart Mous.
Dannie heeft gewerkt bij STip en ruim haar sporen
verdiend in het onderwijs. Ze is werkzaam geweest als
leerkracht, intern begeleider, lid van het kwaliteitsteam
en was de rechterhand van de directeur van STip.
Dannie startte 1 juni officieel als directeur van OBS
Weisterbeek. Zij is nauw betrokken bij SOOOOL10-14
en heeft ook zitting in de stuurgroep.
Wij wensen Dannie heel veel succes en vooral ook erg
veel plezier op haar nieuwe werkplek en vooral met ons
bij SOOOOL10-14!

Toets, toets, toets: Cito, route 8 en Diatoetsen
Er is de laatste weken heel wat getest en getoetst
bij SOOOOL10-14.
De coaches voeren de gesprekken over de
resultaten van CITO en route 8. De voorlopige
adviezen waren mooi in overeenstemming met de
uitslagen van route 8.
Bij het eindgesprek zullen brugklassers en hun
ouders ook informatie krijgen over de Diatoetsen.
Onze brugklassers toetsen we net als leerlingen
van het Dendron College voor de volgende
onderdelen:
o
o
o
o
o

Diatekst
Diawoord
Diawisk
Diatekst
Diawoord

Nederlands (begrijpend lezen NE)
Nederlands (woordenschat NE)
(wiskunde) +/-50 min
Engels (begrijpend lezen EN) +/- 50 min
Engels (woordenschat EN) +/-30 min

Hiermee krijgen we goed zicht op de ontwikkeling van onze
leerlingen en kunnen we resultaten vergelijken met het
Dendron College, maar ook met landelijke gegevens.
Er is ook een informatiebrochure voor ouders beschikbaar.
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Lekker aan het werk in de klas.
Sommige leerlingen vinden het echt lastig om
vragen te stellen in de klas. Ze schamen zich
ervoor of willen gewoon geen aandacht op
zichzelf vestigen. Dan is de dobbelsteen voor
zelfstandig werken handig. Het is een fijn
hulpmiddel voor iedereen. De dobbelsteen heeft
een rode, groene en oranje stip en een
vraagteken. De code is als volgt:
(Rood) :
(Oranje):
(Vraagteken):
(Groen):
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"Niet storen a.u.b."
"Ik werk samen"
"Ik heb een vraag"
"Je mag me iets vragen"

Do heeft bij techniek een knikkerbaan gemaakt en legt uit hoe haar baan met lichtsignaal werkt.
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Aansluitprogramma overstappers en groep 8
We willen leerlingen van SOOOOL10-14 goed
voorbereiden op reguliere lessen. Leerlingen die
gaan overstappen naar het vo of die komend
schooljaar voor het eerst theorielessen in het vo
krijgen, leren bij Janneke Coenders van het
Studeerlokaal alvast allerlei studievaardigheden,
zodat ze straks een goede start kunnen maken.
Het gaat om plannen en organiseren van huiswerk,
het trainen van je geheugen en het omgaan met
lange teksten om hoofd- en bijzaken te
onderscheiden.
De aanpak is SOOOOLS. Onze leerlingen mogen
ieder voor zich aangeven aan welke twee
vaardigheden ze willen werken. Maatwerk dus. Ook
bij Janneke.

Marijne bij online les Engels
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Op stage op de boerderij
Do & Julian hebben samen het boerenleven verkend.
Ze gingen een hele dag op stage en staken de handen
uit de mouwen. Het was flink aanpakken die dag!
Kuilvoer opladen, koeien voeren, de stallen
schoonmaken, koeien melken.
Gelukkig hebben ze ook veel foto’s van hun stagedag,
zodat wij allemaal kunnen meegenieten van hun
avonturen op de boerderij.
Do is helemaal gek van koeien en koe-knuffelen. Ze
wil later beslist een boerderij. Dus wie weet, zien we
haar ooit bij boer zoekt vrouw…of misschien komt er
wel een meisje-zoekt-boerderij-variant. Julian vond
het rijden met de schoonmaakmachine geweldig.
Veel geprobeerd, veel geleerd, veel gedaan!
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Suzan Bollen verzorgde op donderdagochtend de workshops van de module BLOEM binnen de
praktijkvakken Groen op CITAVERDE college.
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Ju

Julian heeft bij techniek op Dendron
een bungalow ontworpen op schaal
en deze later echt van plaatmateriaal
volgens tekening gebouwd. Pffffff..
Een hele klus, waar hij lang mij bezig
was. “En ook best moeilijk,” blaast hij.
Het tekenwerk met sketch up vond
hij toch wel het leukste onderdeel van
de hele opdracht. Ontwerpen was voor
hem leuker dan echt maken.
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