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Wat een spirit bij SOOOOL10-14!

Resultaten Diatoetsen

In juni kregen onze brugklassers de resultaten van
de gemaakte Diatoetsen: tekstbegrip Nederlands,
woordenschat Nederlands, Tekstbegrip Engels,
woordenschat Engels en rekenen wiskunde. Deze
zullen bij de eindgesprekken door de coaches
worden besproken met de leerlingen en hun ouders.
Onze leerlingen hebben het overigens goed gedaan,
met name bij tekstbegrip Nederlands en Engels.
Bij Nederlands had 71,4% (!) van onze leerlingen de
hoogst haalbare score. Bij Engels woordenschat
werd hetzelfde resultaat behaald. Ook bij
tekstbegrip Engels en woordenschat Nederlands
scoorden onze leerlingen bovengemiddeld. Rekenen
werd gemiddeld tot goed gemaakt. We zijn trots!

In juni rondden we het aansluitprogramma
voortgezet onderwijs bij Janneke Coenders af,
stelden onze leerlingen de activiteitenlijst voor
de slotweek samen en belandden we onder
leiding van Rafke, een van onze vo-2leerlingen, zomaar in de repetities voor de
uitvoering van de eerste, echte SOOOOL10-14musical. We werkten verder aan de Quest Op
reis door de tijd en een aantal leerlingen ging
op stage. De uitslag van de Diatoetsen hebben
we bekeken en vergeleken met de brugklassers
van Dendron en met landelijke uitkomsten. Ook
hadden we nog intakes van leerlingen die
volgend schooljaar bij ons willen starten. Voor
de kennismakingsbijeenkomst op 23 juni waren
er 23 nieuwe leerlingen uitgenodigd.
Zij leerden elkaar, de leerkrachten
en de locatie kennen.

Thema en Quest: Op reis
Bij de Quest leren onze leerlingen een aantal
vakoverstijgende vaardigheden. Informatie zoeken,
kennis verwerven via internetbronnen, maar ook
informatie verkrijgen door middel van een interview
met een ooggetuige of een expert, in ieder geval
iemand die veel van het onderwerp weet.
Het valt nog niet mee om bij grote historische
gebeurtenissen uit de tweede helft van de twintigste
eeuw je bronnen te selecteren. Dat was voor veel
leerlingen dan ook een flinke kluif. Er is zoveel
informatie over te vinden, dat het voor sommigen
beter werkt om het onderwerp wat in te perken om
er zo meer grip op te krijgen.








Bij deze Quest leren leerlingen vooral:
Geschikte bronnen zoeken en selecteren
Binnen de bron keuzes maken tussen wat hoofden bijzaken zijn.
Interviewtechnieken: hoe kom je te weten wat je
wilt weten? Welke vragen stel je dan?
Informatie omzetten in eigen woorden.
Schrijfvaardigheid: krantenartikel en opmaak van
de voorpagina van de krant
Presenteren aan de groep.

De verwerking van de informatie bestaat uit het
maken van de voorpagina van een krant. Dat past
goed bij historische gebeurtenissen van de tweede
helft van de vorige eeuw, want die stonden
immers ooit allemaal het brandpunt van het
nieuws. Het omzetten van het geleerde in eigen
woorden is voor velen vaak nog een lastige
opgave. Bij de lay-out van een voorpagina hoort
natuurlijk ook een format met regels waaraan
een voorpagina moet voldoen. Daarvoor
gebruiken we onder andere de app flipsnack
maar daarbinnen kun je toch nog je eigen
keuzes maken. Dat zie je dan ook af aan de
eindproducten van de leerlingen.

Leren durven is ook leren!

Na de verwerkingsopdracht bij de Quest kijken leerlingen terug op het proces
door middel van een reflectieopdracht. Soms blijkt leren durven misschien wel het
allerbelangrijkste onderdeel van de geleerde lessen. Op iemand afstappen, durven vragen is de eerste stap
voor een interview, maar ook een belangrijke algemene vaardigheid als je je wilt ontwikkelen.
Ook op de ontwikkeling van vaardigheden bij onze
leerlingen zijn we trots!
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Thema en Quest: Op reis

Voorpagina’s van kranten bij
verschillende onderwerpen.
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Praktijk beroepsgerichte vakken
Praktijkvakken groen
De laatste module van dit schooljaar bij CITAVERDE
college is Natuurbeleving. Suzanne Bollen gaat met
onze leerlingen op pad om te leren in en van de
natuur.
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Workshops Mens & Dienstverlenen
Anton Hendriks verzorgt al het hele jaar
door het lesprogramma van Mens &
Dienstverlenen voor onze leerlingen.
Mens & Dienstverlenen bestaat uit de
volgende modules:
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gezondheid
zorg
omgeving
activiteit

Wat leer je zoal bij M&D onderdeel koken?
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Veilig werken in de keuken
Instructies van het recept nauwkeurig opvolgen
Hygiëneregels naleven
Rekenen in praktijk: meten met inhoudsmaten
Samenwerken
Etiquette voor tafeldekken
Gezellig samen eten.

Waarschuwing: ouders, pas op je keuken! Hier zijn de Jeunes restaurateurs van de toekomst
die zomaar beslag kunnen leggen op jullie apparatuur.

Tijn, Pieter en Julian genieten van hun zelfbereide omelet.
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En toen was er………..
de afwas!
Maar… vele handen
maken licht werk!

Concentratie en plezier gaan hand in hand bij M&D
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Leren in praktijk: op stage
Bij SOOOOL10-14 kunnen leerlingen altijd op stage voor
hun Quest of voor LOB. LOB staat voor Loopbaan
Oriëntatie en Ontwikkeling. Van die mogelijkheid
maken ze graag gebruik. Om erachter te komen wat
een bepaalde beroepsrichting inhoudt, is het fijn als je
een dagje mee kunt lopen. Iemand bellen of mailen om
te vragen of dat kan? Dat kost hier en daar een kleine
zelfoverwinning. Voor veel leerlingen is het bovendien
sowieso de allereerste keer dat ze iemand gaan bellen
die ze helemaal niet kennen. Zo leren onze leerlingen al
vroeg een beroep te doen op het hun eigen netwerk en
dat van de school. En wat fijn dat je dan samen naar
een stageplek mag. Zo heb je ook buiten de deur steun
aan elkaar.

Tijn en Michelle op stage in de horeca bij het cafetaria
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Creatief bij SOOOOL10-14
Bij SOOOOL10-14 krijgen leerlingen op veel manieren
de ruimte om creatief bezig te zijn. Dat varieert van
de invulling van hun Quest tot mandala’s kleuren
onder het voorlezen en van samen een musical
instuderen tot een keuze-opdracht tekenen bij
juffrouw Maddy.





Maak een tekening bij een songtekst die je
aanspreekt
Teken je droomhuis
Zoek een spreuk op internet en maak hem in een
passende handlettering.
Maak een digitale tekening.

Dit zijn enkele resultaten:
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Engels in woord en beeld
Onderzoek toont aan: met (zelfgemaakte) plaatjes leer
je beter. Dat is een vorm van contextrijk leren!
Bij Engels de opdracht om in je omgeving o zoek te
gaan naar iets groens, iets van hout, iets wat lekker
ruikt, iets glanzends, iets stinkends, iets levends, iets
wat dood is etc. Tijn heeft er met zijn collage werk van
gemaakt.
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New kids: Welkom!

Op 23 juni hadden we onze kennismakingsbijeenkomst
voor 23 kinderen. 22 waren er present, een van hen
woont op dit moment nog in Aruba en verhuist in de
zomervakantie naar Horst aan de Maas.
Spannend was het voor iedereen, maar eenmaal bij
ons, was dat snel voorbij.
Juffrouw Susan en juffrouw Karlijn hebben van alles over
SOOOOL10-14 verteld en de kinderen hebben in groepjes
spelenderwijs met elkaar kennis gemaakt. Ze hebben in
ook twee verschillende lokalen gewerkt: het stiltelokaal
en het samenwerklokaal. En natuurlijk is er voor de
jarigen gezongen. Ook hebben we die dag pasfoto’s
gemaakt voor het leerlingendossier.
De tijd vloog voorbij. Het is prima verlopen, vonden wij.
Op FB zagen we dat de kids staan te popelen om bij ons
te beginnen. Volgend jaar hebben we 46 leerlingen:

16 in groep 7

20 in groep 8

10 in vo 1 en 2
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Aansluitprogramma overstappers en groep 8
In juni hebben we het aansluit programma
afgesloten. Gewapend met kennis en ervaring over
leren, geheugen, plannen en focussen laten we
onze leerlingen vol vertrouwen starten op de
vervolgopleiding of bij de lessen in de brugklas.
Janneke had nog de nodige tips voor apps die
hierbij kunnen helpen. Apps voor concentratie en
focus. We hopen dat de leerlingen aan de tips en
apps terugdenken wanneer ze aan het nieuwe
schooljaar beginnen.
Voorbereidingen slotweek 2021
Jaarlijks hoogtepunt voor onze leerlingen en
inmiddels ook al een mooie traditie is de slotweek
van SOOOOL10-14. Dit jaar van 19 t/m 23 juli. Op
maandag is er een educatief programma dat door
SOOOOL10-14 wordt georganiseerd. De overige
dagen bepalen de leerlingen het programma én
organiseren zij alles. Allerlei leerdoelen van
burgerschap komen daarbij
aan bod: democratische cultuur in onze mini-samenleving,
grenzen erkennen en benoemen, diversiteit en
solidariteit. Onze leerlingen overleggen, kiezen,
begroten en organiseren activiteiten en ouders
en/of grote zussen begeleiden de groepjes.
Hier alvast een preview van het programma:
Maandag:

GaiaZOO, en de Quest dieren en
klimaten.
Dinsdag:
Mysterytocht per fiets en spellendag
Woensdag: Fun Beach
Donderdag: Poetsen op school
BBQ, Musical, Slaapfeest,
Vrijdag:
ontbijt, afsluiting en opruimen
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Regisseur op je 14e? Nou, nou!
Rafke kwam eind mei met het idee. Ze wilde
verschrikkelijk graag met de klas een musical
instuderen en deze opvoeren in de slotweek. Dat is niet
zo maar iets, dat is echt een krachttoer. 16 leerlingen
willen meedoen.
Audities, rolverdeling, geluid, muziek, dans, decor,
attributen ……Rafke denkt aan alles. En wij helpen haar
als we er tijd voor hebben, maar dat kan natuurlijk lang
niet altijd. Daarom krijgt Rafke met haar musicalsterren
ook nog een aantal keren ondersteuning via Cultuurpad
van een echte regisseur: Saartje Hoogland. Na school
wordt er heel erg hard geoefend. We kunnen bijna niet
wachten om het resultaat te zien. De ingekorte versie
van de bestaande musical Bende op de camping wordt
opgevoerd op 22 juli op de avond van het slaapfeest in
het tentenkamp. Het decor staat dus al. Ook daar heeft
Rafke goed over nagedacht.
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Buiten bewegen in de gezondste regio
Heerlijk dat je zo vanuit SOOOOL10-14 de Kasteelse
bossen in kunt lopen en daar onder leiding van Chantal
Baghuis je gymles hebt.
Lekker weer? Lekker erop uit!

Buiten gymles van Chantal Baghuis bij de Kasteelse bossen
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Aan vakantie toe
We merken het aan onze leerlingen en aan onszelf.
Het schooljaar heeft veel gevraagd van ons
aanpassingsvermogen. Online en fysiek onderwijs,
werken in bubbels, wisselende roosters, mondkapjes
dragen op school, nieuwe meester, nieuwe juffrouw.
Geen wonder dat veel leerlingen af en toe hun
emoties hoog hebben zitten. Nu alles wat meer
ontspant, komen emoties vrij. En dat merken we ook
op school.
Gelukkig hebben we ook nog heel veel leuke dingen
om naar uit te kijken voor de zomervakantie.
Toetsweek voor vo1 en 2
De leerlingen van vo 1 en 2 zijn druk met de
voorbereidingen van de toetsweek. Toetsen op
CITAVERDE en Dendron College worden afgenomen
tussen 1 en 15 juli.
Veel succes allemaal!

Thuiswerk babes in actie tijdens hittegolf op de online lesdag
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