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YES, voor de 4e keer van start

Wennen en kennismaken
De eerste weken van het schooljaar nemen we ruim
de tijd om kennis te maken met elkaar en met de
leerkrachten. Het is voor iedereen een frisse start.
Voor leerlingen die net van de basisschool komen en
samen met hun ouders heel bewust kozen voor ons
tienercollege, maar ook voor de leerlingen die al een
jaar of langer bij ons waren. Zij gaan immers ook van
start met heel veel nieuwe leerlingen en een nieuwe
leerkracht. Vorig schooljaar eindigde met een
grandioze slotweek en met die beelden gingen
leerlingen de vakantie in. Bij terugkomst na de
vakantie is de werkelijkheid ook voor deze kids weer
heel anders: nieuwe leerlingen, nieuwe juf, nieuwe
taken, nieuwe lessen, nieuwe boeken. Dus ook voor
vo 1, vo 2 en groep 8 is het weer wennen geblazen.

Dinsdag 6 september kwamen 46 leerlingen naar
SOOOOL10-14 om kennis te maken met elkaar
en met ons team. 22 leerlingen waren vorig jaar
al bij ons, 24 kinderen kwamen op de
kennismakingsdag na, voor het eerst echt bij
ons. In de loop van de maand namen we
afscheid van Do en kregen we er zelfs nog 3
nieuwe leerlingen bij. De groep bestaat nu uit 48
leerlingen.
Een fijne groep is het, dat vinden we allemaal.
De introductie is druk: kennismaken met elkaar,
met de juffen, met ict-programma’s en met de
verschillende locaties. Alles is nieuw. Druk, maar
wel heel leuk. Dat is wat we terug horen van de
leerlingen. En nu we 4 weken onderweg zijn,
valt alles op zijn plek.

Sport, spel en samenwerking
De eerste weken staat er veel sport en spel op het
programma. Dat doen we niet zomaar, daar hebben
we een bedoeling mee. De leerlingen leren elkaar zo
in ongedwongen situaties kennen. Ze werken in
wisselende groepssamenstelling. Ze krijgen allerlei
opdrachten waarin ze écht moeten samenwerken en
zoveel mogelijk gebruik moeten maken van elkaars
kwaliteiten. Zo leren ze ook dat ieder talent waardevol
is. En de leerkrachten hebben de kans om een en
ander te ovserveren. Hoe lopen de lijntjes, wie zoekt
wie op? Hoe gaan de leerlingen met elkaar om?

Laptops, programma’s en inloggen
In een carrouselvorm komt elke leerling aan de beurt
om een laptop in ontvangst te nemen en in te loggen
op onze systemen. Al die wachtwoorden, de wifi,
NUMO, Its’ learning. Het duurt wel even voordat
iedereen weet hoe het moet. Gelukkig kunnen onze
oudere leerlingen hier ook heel goed hierbij helpen.

Samen met Dendron
De leerlingen doen mee met een speurtocht door
het grote Dendron College. Daarbij moet je soms
natuurlijk ook even overleggen. En…….ook de
mondkapjes moesten hier nog eventjes op.
Op vrijdag aan het eind van de eerste week doen
onze SOOOOL-kids mee aan de sportdag van de
brugklassers van het Dendron College.
Bij sport & beweegopdrachten komen allerlei
kwaliteiten kijken: kracht, snelheid, lenigheid en
samenwerken tijdens het klauteren, klimmen en
springen bijvoorbeeld.
Lekker fanatiek zijn ze. En bij sommige opdrachten
voel je dat je écht moet samenwerken om
überhaupt ergens te komen met elkaar.
We mengen de leerlingen van SOOOOL10-14
zoveel mogelijk qua leeftijd en ervaring bij
SOOOOL en stellen wisselende groepjes samen .
Op die manier krijgt iedereen de kans om meerdere
keren met andere klasgenoten in een groepje of in
duo-verband samen te werken.
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Van start met NUMO
Alle leerlingen werken met NUMO voor:





Diatoetsen

Taal
Rekenen
Engels
Duits, voor vo en leerlingen die hiervoor kiezen

Met NUMO hebben we een fijn product in huis dat heel
goed past bij onze onderwijsvisie: leerlingen werken op
maat, op hun eigen niveau en krijgen hulp, wanneer het
nodig is. In de vorm van individuele instructie of een
instructie in een groepje, komt iedereen aan zijn trekken.
Tijdens het werken in de klas, zien we meteen waar een
aanmoediging, een complimentje, vermanend woordje
of uitleg nodig is.

Dit jaar hebben we Aan NUMO nog iets
toegevoegd. We gaan de voortgang van onze
leerlingen nog beter bewaken. Door een
koppeling van NUMO aan Diatoetsen, krijgen we
niet alleen een beeld van de voortgang van de
leerlingen, maar kunnen we toetsresultaten
daadwerkelijk koppelen aan oefeningen. Op die
manier kunnen hiaten bij taal of rekenen
worden aangepakt en weggewerkt. Verder
kunnen we onze resultaten in het vo ook
vergelijken met het Dendron College of met
landelijke gegevens.
In september toetsen we de leerlingen van het
basisonderwijs op:
Groep 7 en 8

Vo 1 en 2 krijgt tekstbegrip en woordenschat Engels en wiskunce getoetst.
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Quest: Thema Ik en mijn omgeving
In september startten we met het thema Ik en mijn
omgeving. De leerlingen maken hierbij een poster
waarmee ze zichzelf gaan presenteren voor de groep.
We koppelen de theorie van Schrijfvaardigheid aan
deze opdracht, zodat kinderen leren dat schrijven in
verschillende fases gebeurt, die altijd terugkomen en
waarbij je ervoor zorgt dat je schrijfproduct steeds
beter wordt en aan de eisen voor de inhoud voldoet.
Deze keer maken we dus een poster.

De leerling leert daarnaast ook:







Werken met onze Questkaarten
Opdrachten goed lezen en uitvoeren
Letten op lay-out
Informatie verwerken in een postervorm
Zichzelf presenteren aan een groep
Informatie omzetten in geschreven teksten.
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Praktijk beroepsgerichte vakken








Leerlingen van SOOOOL10-14 hebben alle kansen
om te ontdekken wat bij hen past, te ervaren wat ze leuk
vinden en waar ze goed in zijn. Dat komt niet in de
laatste plaats door de inbreng van de praktijkvakken.
Maandagochtend: Vakcollege techniek voor voleerlingen en achtstegroepers die vorig jaar al bij
SOOOOL de basismodules techniek hebben gevolgd.
Daarna 2 uur techniek voor onze starters. Dit gebeurt
allemaal op het Dendron College.
Dinsdagochtend: workshops Zorg & Welzijn op
inschrijving op het Dendron College. ‘s Middags science
voor brugklassers bij Yuverta.
Dinsdag- en woensdagmiddag: gymnastiek.
Donderdagochtend: Workshops groen bij Yuverta
(op dit moment natuurbeleving) voor onze vo-leerlingen
en op inschrijving voor groep 7 en 8.
Vrijdagmiddag: creatieve opdrachten van allerlei aard
en science-programma brugklas bij Yuverta.

Roosters en koppelingen vo 1 en vo2
Onze vo-leerlingen krijgen les op verschillende
niveaus en op verschillende locaties. Zij volgen
naar keuze vakken op Dendron of Yuverta.
Een aantal leerlingen volgt op dinsdag- en
vrijdagmiddag
het science-programma bij
Yuverta. Een vo-leerling van klas 2 volgt PVG voor
klas 2, science en Duits bij Yuverta.
Elk jaar duurt het wel even, voordat alles voor de
vo-leerlingen goed is ingericht. Roostermakers en
leerlingenadministratie moeten na de vakantie
nog flink wat handmatige aanpassingen doen.
Onze leerlingen worden voor bepaalde lessen aan
een reguliere klas gekoppeld op Dendron.
Als de koppelingen eenmaal tot stand zijn
gebracht, kunnen ook onze leerlingen gebruik
maken van Somtoday, roosterinzage en
cijferinzage. Er is ook een ouderapp beschikbaar.
Op Yuverta zijn leerlingen gekoppeld aan Fronter.
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Dagplanner
Elke SOOOOL-dag begint met de dagstart: het
doorspreken van de dagplanner. Op de dagplanner
staan alle taken van de dag, ook de vo-lessen en de
workshops van praktijkvakken worden in de planning
opgenomen. Leerlingen kunnen dus ook daar zien,
waar ze moeten zijn en wanneer.
Als er Diatoetsen worden afgenomen, is er minder
ruimte voor het inplannen van eigen taken. Normaal
gesproken plannen leerlingen Nederlands, rekenen,
Engels en eigen leerdoelen in. We beginnen meestal
met de actualiteit, het jeugdjournaal met een
daaraan gekoppelde opdracht of een groepsgesprek.

GR 7-8

Taken om in te plannen
NUMO Nederlands
NUMO rekenen

GR 7-8

Taken om in te plannen
NUMO Nederlands
Quest afmaken/ eigen leerdoel

VO 1-2

Taken om in te plannen
NUMO Nederlands
NUMO rekenen

VO 1-2

Taken om in te plannen
NUMO Nederlands
Quest afmaken/ eigen leerdoel
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Coaching een belangrijke pijler
Je kunt pas leren als je lekker in je vel zit en weet wat
je moet doen. Om dat voor elke leerling te bereiken,
hebben we bij SOOOOL10-14 elke week een
coachgesprek. Hierin kunnen leerlingen alles bespreken
met hun coach. Durf je hulp te vragen? Hoe gaat het
met het maken van nieuwe vrienden, wordt er iemand
buitengesloten? Welke eigen leerdoelen heb je? Wat
zou je nog willen leren? Hoe gaat het met NUMO? En
Quest? Allemaal onderwerpen die zo in de coaching
aan bod zouden kunnen komen.
Het startgesprek is eigenlijk het eerste coachgesprek.
Hier zijn de ouders bij aanwezig. Daarna vindt de
coaching in een groepje plaats of individueel. Dat is
afhankelijke van wat de leerling wil en wat op dat
moment nodig is. In het coachgesprek worden doelen
gesteld: leerdoelen (kennis) en vaardigheidsdoelen. Er
worden afspraken gemaakt en de coach checkt of
gemaakte afspraken ook worden nageleefd. We kennen
doelen voor korte termijn, middellange termijn en lange
termijn.
De coach maakt aantekeningen van het gesprek. Zo
hebben we elk kind goed in beeld.
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Doelen stellen en behalen
Bij de vo-leerlingen houden we de vinger ook goed
aan de pols voor wat betreft de vo-vakken. We
helpen bij SOOOOL met het aanleren van een goede
huiswerkhouding en begeleiden leerlingen bij de
aanpak voor verschillende vakken. De lijnen naar de
docenten van Dendron College en Yuverta zijn
bovendien kort.
De leerlingen gebruiken op Dendron dezelfde agenda
Studieplanner 2021-2022 als de leerlingen van de
reguliere klassen.
Brugklassers en tweedeklassers die bij Yuverta
lessen volgen, krijgen ook daar een leerlingnummer
en een schoolpas. Ze kunnen inloggen op de
systemen van Yuverta.

Doelgericht leren
Als je zelf je leerdoelen formuleert, is de
betrokkenheid bij het leren natuurlijk groter. Je
wilt dit onderdeel zelf immers aanpakken. Onze
leerlingen hebben hele concrete doelen in verband
met het vergoten van kennis en het ontwikkelen
van vaardigheden.
Een belangrijke basisvaardigheid is “hulp durven
vragen”. Sommige leerlingen vinden dat nog
moeilijk. Wij proberen eventuele blokkades hierbij
op te heffen.
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Talenten inzetten bij Minute to win it
Bij 1 minute to win it krijgen leerlingen allerlei
opdrachten. De klas is verdeeld in groepjes en elk
groepje zet ieders talent in. De opdrachten zijn heel
verschillend van aard, maar hebben gemeen dat ze
allemaal onder tijdsdruk moeten worden uitgevoerd.
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Lezen maakt slim
Lezen is goed voor je, hoor je vaak. Maar
waarom dan precies? Professor Erik Scherder leg het
hier uit: (AD https://www.ad.nl/gezond/wie-leest-isslim-begripvol-en-vrolijk~a22823da/)

Lezen niet vervangbaar door iets anders
,,De verbindingen in je hersenen groeien door
tot je 30ste levensjaar. Als je daar een optimale
stimulans aan wilt geven, is lezen een geweldig
middel, net als bewegen en muziek maken. Het
is niet zomaar vervangbaar door iets anders,
juist omdat lezen een beroep doet op zo veel
vaardigheden van je brein.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het verschil in
hersenactiviteit met achter een beeldscherm
zitten enorm is. Hoe meer tijd je doorbrengt
achter een scherm, hoe zwakker de connecties
tussen
visuele
informatieverwerking
en
cognitieve controle. Je hersenen worden er
passief van. Gamen kan een goede training zijn
voor je brein, maar dat moet je maar een uurtje
doen, niet úren zoals veel kinderen. Het is belangrijk dat lezen, bewegen en muziek veel
aandacht krijgen in het basisonderwijs.’’

Lezen houdt je hersenen in vorm
,,Zenuwcellen hebben het nodig om geactiveerd te
worden. Als je elke dag precies dezelfde dingen doet,
worden de hersenen luier, minder actief. Dan werken
ze minder goed. Lezen biedt steeds weer iets nieuws
aan de hersenen, iets waar ze moeite voor moeten
doen. Lezen verbindt horen, zien en voelen: elke zin
is anders, je moet de betekenis van de woorden
verbinden, je hoort de klank van de woorden, de
fantasie wordt geprikkeld en het verhaal roept
gevoelens op. Dat activeert je hersenen en stimuleert
de groei. Je wordt er dus slimmer van, in
tegenstelling tot veel achter een beeldscherm zitten.
Dat maakt je hersenen passief.’’

Met de juf naar de bieb
Bij SOOOOL is minstens drie keer per week
een half uur lezen een vast onderdeel op de
dagplanner. Lezen is veel leuker als je zelf je
boeken mag kiezen. Juffrouw Karlijn gaat
een keer in de zes weken met de leerlingen
naar de bibliotheek in het dorp. Daar kiezen
onze leerlingen in groepjes zelf hun boeken
uit. Daarnaast laten we bij elk thema door
de bibliotheek een themakist samenstellen.
Daarin vinden onze leerlingen informatieve
boeken over de onderwerpen waar we mee
bezig zijn.
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Creative Friday
Vrijdagmiddag is bij SOOOOL10-14 de creatieve
middag. Fijn samen de week afbouwen met creatieve
opdrachten die betrekking hebben op het thema “Ik en
mijn omgeving.“
Onze leerlingen hebben gefröbeld en aan
windowpainting gedaan. Op dez manier maken ze hun
SOOOOL-omgeving tot iets eigens.
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Binnen en buiten bewegen met Chantal
Bij de gymles zorgt Chantal Baghuis ervoor dat
leerlingen verantwoord bewegen en ook bij sport en
spel verantwoordelijkheid dragen. Tegen je verlies
kunnen is voor sommigen echt nog een ontwikkelpunt.
Als we binnen sporten, worden de lessen gegeven in de
gymzaal of in de sporthal. Bij goed weer wordt er buiten
les gegeven.
Chantal geeft voor het tweede jaar les aan onze
SOOOOL-kinderen. Waar het kan maakt ze verbinding
met onze thema’s of zorgt zij voor Samenwerken,
Ontdekken, Onderzoeken, Ontwerpen en Ondernemen
Leren in haar lessen.

Gym in de sporthal. Extra leuk!
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Dankjewel!!!
Voor de start van een schooljaar bij SOOOOL10-14
hebben we altijd veel collega’s, met name van de
onderwijsondersteuning nodig vanuit
de
moederorganisaties:
teamleiders,
ictmedewerkers,
roostermakers,
conciërges,
facilitaire
diensten,
leerlingenadministratie,
applicatiebeheerders, medewerkers van de
Servicedesk, kortom heel veel mensen helpen ons
bij het realiseren van ons concept. Dat waarderen
wij enorm. Iedereen bedankt voor de bijdrage. Wij
hebben heel fijn kunnen starten dit jaar.
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Column Hallo Horst aan de Maas

Een keer in de maand verschijnt er een column
namens het Dendron College in de Hallo Horst
aan de Maas. Wanneer de leerlingen van
SOOOOL10-14 daarin voorkomen, krijgt die
column ook een plekje in het BLOG.
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