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Kort maar krachtig oktober
De maand startte met een drukbezochte ouderavond
en eindigde met de herfstvakantie. En daartussenin
gebeurde er weer genoeg bij SOOOOL10-14. We
gingen op GEO-expeditie in Weert, we kleedden onze
omgeving aan, we leerden van proefjes en
onderzochten 17 doelen die je met de wereld deelt.
We startten met een muziekproject en maken nu
echt een eigen kinder-operette. We presenteerden
ons “Ik” aan de hand van een poster aan de
coachgroep of aan de klas. We hadden ook
workshops van de praktijkvakken en zijn aan nieuwe
Quests begonnen. En dat allemaal in drie weken. Dus
leerwinst, die is er zeker voor elk kind. Ook de ouders
kwamen weer voor het eerst bijeen met de
klankbordgroep.

Warm welkom op onze ouderavond
Op 4 oktober hadden we voor het eerst sinds lange
tijd weer een aula vol ouders, ieder geïnteresseerd in
het geheel en in specifieke informatie voor groep 7 en
8 of vo 1 en 2. Het team van SOOOOL10-14 was
voltallig aanwezig en de volgende onderwerpen
kwamen aan bod:
 Stukje historie SOOOOL 10-14
 SOOOOL10-14 is een pilot
 Lesprogramma: NUMO, Diatoetsen, Quest,
Praktijklessen, Engels, LO, vo-lessen
 Een dagje bij SOOOOL10-14
 Hoe volgen we (de voortgang van) uw kind
 Coaching
 Lestijden
 Communicatie ouders/kinderen:
o WhatsApp: de klassenapp
o Isy, maandblog, mailverkeer,
telefoon
o Verlof en verzuim
o Klankbordgroep van ouders
 Wat spoken ze uit achter die schermen?
 Ouders aan tafel in gesprek met elkaar.

1

Quests bij Ik en mijn omgeving
Bij het thema Ik en mijn omgeving komen dit
jaar de volgende Quests aan bod:
“Ik”: met een posterpresentatie voor de
(coach)groep
Met Mijn omgeving zijn we op verschillende
manieren bezig:
 Ik en de veiligheid in en van mijn (digitale) omgeving
 Creatief: we betrekken de leerlingen graag bij het
mooier maken van de SOOOOL-omgeving. Daar
werken ze enthousiast aan mee. Ook ramen en
deuren worden onder handen genomen.
 GEO-week: met onderzoek doen naar biodiversiteit,
klimaat en bodem
 17 doelen die je deelt: leerlingen kiezen 3 van de
17 werelddoelen uit waar ze zich in tweetallen
verder in gaan verdiepen.
 Ik en mijn omgeving feesten, een project met
leerlingen van Taalrijk

Afsluiting posters IK
De leerlingen maken een poster over zichzelf en
presenteren deze aan de groep. De meeste
leerlingen hebben gekozen voor een poster op
papier. Een enkeling kiest voor een digitale variant.
Sommigen vinden het nog erg spannend om voor
een groep te presenteren, anderen gaat dat al
moeiteloos af. Daar houden we rekening mee.
Een ding is zeker: presenteren kun je leren en je
leert het vooral door het te doen. In het begin
misschien schoorvoetend en verlegen, maar hoe
vaker je het doet, hoe beter het gaat. Wat fijn dat
je deze vaardigheid bij SOOOOL10-14 vaak kunt
oefenen.
Bovendien passen we de groepsgrootte aan de
mogelijkheden van de leerling aan. Een
presentatie voor een beperkt aantal bijvoorbeeld
een of twee medeleerlingen of in het
coachgroepje of voor de hele stamgroep.
Als leerlingen elkaars werk gaan beoordelen,
kunnen ze onder leiding van de leerkracht aan de
hand van rubrics heel goed benoemen wat ze
goed vinden aan elkaars werk of waar zij nog
ontwikkelpunten zien.
We hebben leerlingen die al een behoorlijk
expertniveau laten zien, ook van groep 7!

Onderzoeken en ontdekken in GEO-week
Op 6 oktober trok er een stoet auto’s vanuit
SOOOOL10-14 naar Weert. We prijzen ons gelukkig
met al die ouders die onze leerlingen vervoerden en
ook nog als begeleider aanwezig waren! In Weert
werden we bij het natuur- en milieucentrum De
IJzeren man verwacht voor een Geo-expeditie. De
leerlingen werden verdeeld in kleine groepjes van 3
of 4 personen om een groot aantal opdrachten te
maken en proeven uit te voeren. Alle materialen
(thermometers,
emmers,
maatbekers,
dompelklokken, meetlinten etc.) die nodig zijn bij de
opdrachten liggen op volgorde klaar voor de
groepjes. Dat heeft de nodige voorbereidingstijd
gekost.
We worden ontvangen door een enthousiaste groep
vrijwilligers die in hun werkzame leven allen hun
sporen hebben verdiend in het onderwijs. Er is eerst
een rondleiding door de klimaattuin en we
verkennen de rest van het terrein waar zo meteen
de opdrachten zullen worden uitgevoerd.

Briefing

GEO-week: Onderzoeken en ontdekken!
Voor leerlingen die graag onderzoekend en
ontdekkend leren is het NMC een waar walhalla.
Sommige leerlingen “vergeten” de klimaat-, bodemen biodiversiteitsopdrachten en onderzoeken
eindeloos haren, nagels, vingerafdrukken en andere
materialen onder de microscoop.
Anderen vinden het opwekken van energie door
vallend water een attractie om veel tijd bij door te
brengen.
Veel aardrijkskundige en natuurkundige begrippen
komen op een speelse manier aan bod. Vaak wordt
moeilijke materie duidelijk door de proefjes die de
leerlingen zelf mogen uitvoeren. Er valt heel wat te
leren door te doen.

17 doelen die je deelt
Op school gaan we aan de slag met de 17
doelen die je met de wereld deelt.
Burgerschapsonderwijs dat leerlingen aan het
denken zet. Elk kind kiest 3 doelen uit waaraan
het wil gaan werken. Wil je nog verder met
klimaat en biodiversiteit? Dan kan dat ook
binnen dit kader. De teamkamer doet even
dienst als experimenteerruimte 😊. Deze
Quest is nog niet beëindigd.

Kinderoperette bij SOOOOL10-14
Samen met Janneke Saris van de Muzikantine
hebben we ondersteund door subsidie van samen
DOOR een mooi muziekproject opgezet. In oktober
zijn we gestart met het maken van een echte
kinderoperette. De leerlingen hebben eerst aan de
hand van een uitgebreide Kahoot zich verdiept in
het genre operette. Daarna begint het echte werk.
Leerlingen mogen in groepjes aan de slag met
ideeën en verhaallijnen voor hun eigen operette. Er
wordt flink gebrainstormd. Daarna kan iedereen
opgeven in welke rol hij of zij zou willen deelnemen:
zang met dans en/of acteren, het maken en
bedenken van posters en reclamemateriaal of het
bedenken en maken van decors en kleding. De
leerlingen krijgen les van professionals en bij deze
productie is ook kinderkoor Meuleveld betrokken.
Op de creatieve vrijdagmiddag geht es los! De
opvoering van de eerste SOOOOL-operette zal op
maandag 20 december in de avond plaatsvinden
tijdens onze kerstviering bij DOK 6 in Panningen.
De titel is “Wraak”. Een zoetgevooisd kerstspel ligt
hiermee niet in de lijn der verwachtingen.
Samenwerking en ondersteuning
De lessen worden verzorgd door 2 professionele
Muzikantine-docenten. Tina Brouwers is
afgestudeerd docent Muziek en theater. Ze is
dirigent,
muziekdocent
op
verschillende
basisscholen en middelbare scholen en ze geeft
zangles als coach bij een musicalvereniging.
Kyara Verbunt, is afgestudeerd in de richting theater,
al 8 jaar werkzaam als dans/speldocent bij Musicalschool
Me On Stage, actrice bij verschillende producties en
assistente bij illusieshows. Kinderkoor Meuleveld studeert
de gekozen muziekstukken in en zorgt voor voldoende
vocaal volume bij de uitvoering.

Uitvoering:
Maandagavond
20 december
DOK 6
Panningen

Praktijkvak zorg en welzijn
Hospitality, tafels dekken volgens de etiquette, gasten
ontvangen, uitserveren. Je leert het allemaal al vanaf
groep 7 of 8 bij SOOOOL10-14. Onze leerlingen
maken al vroeg kennis met heel veel verschillende
praktijksituaties en werkomgevingen. Door te doen
ontdek je wat bij jou past.

Praktijkvakken Groen
Ook bij Yuverta gaan leerlingen van SOOOOL10-14 bij
diverse workshops ontdekken waar ze goed in zijn en
wat ze leuk vinden om te doen.
Er staan verschillende workshops op het programma
waarop ze dit jaar in kunnen schrijven.

Op Yuverta krijgen de leerlingen les van Suzan Bollen

Eerste werkstukken gemaakt door onze leerlingen bij workshop Bloem

Primeur bij SOOOOL10-14
Leren van elkaar geldt niet alleen voor onze
leerlingen onderling, maar ook voor onze leerlingen
en leerlingen van het Dendron College of Yuverta.
Leerlingen van SOOOOL10-14 hadden in oktober de
primeur van de productpresentatie van Groei ’t zelf.
Groei ’t zelf is een bedrijf dat door 5 leerlingen van
havo 5 van Dendron is opgezet bij het International
Business College (IBC).
Groei’t zelf gaf in beide stamgroepen een presentatie
over de moestuinplantjes, over hun website en over
ondernemen en het belang van samenwerken
daarbij. Daarna voerden ze om dat te onderstrepen
met onze leerlingen een samenwerkopdracht uit.
Samenwerken,
onderzoeken,
,
ontdekken,
ontwerpen
en ondernemen, het was er allemaal. Natuurlijk
schaffen we bij SOOOOL ook de moestuinpotjes aan.

Gymles op zijn SOOOOLS
Ook bij de gymles gelden principes van SOOOOL:
Samen
Onderzoekend
Ontdekkend
Ontwerpend
Ondernemend
Leren
De leerlingen filmen elkaar bijvoorbeeld met een iPad
tijdens de oefeningen en kijken deze samen terug. Ze
geven op basis van de feedback zichzelf een punt en
proberen het resultaat vervolgens te verbeteren.

Teamleider in gesprek met kids
Niets is zo leuk als in gesprek gaan met de
leerlingen. Zeker als ze pas zijn ingestroomd bij
SOOOOL10-14. Wat een enthousiasme! Het is net
alsof je SOOOOL zelf ook weer met frisse blik
bekijkt. Toch wil ik ook graag van hen leren hoe we
het morgen weer beter kunnen doen dan vandaag.
Tips kunnen we altijd gebruiken.
Luna en Noa
Noa heeft van SOOOOL gehoord door de meet die
we in de lockdown via het scherm hadden in haar
klas. Het concept sprak haar wel aan, maar….. ze
was eigenlijk ook heel tevreden op haar basisschool
en ze twijfelde echt heel erg of ze zo’n overstap wel
zou willen maken, want je laat ook wat achter.
Noa’s ouders hadden informatie gekregen via Isy en
zagen het wel zitten. Noa heeft toen een boekje
gemaakt waarin ze alle voor- en nadelen tegenover
elkaar heeft gezet en zo hakte ze de knoop door.
Opvallend is wel dat Noa nu vindt dat ze bij
SOOOOL pas echt heeft ontdekt wat wederzijdse
vriendschap is. Ze heeft geen moment spijt van
haar keuze en kan met heel veel kinderen goed
opschieten.

Luna hoorde van het bestaan van SOOOOL10-14
via een vriendinnetje van hockey. Voor Luna is het
wel ver fietsen. Zij komt helemaal uit America,
maar dat heeft ze er graag voor over. “Het
belangrijkste verschil is, dat je hier echt veel meer
doet. En ja, NUMO dat is ook een aanrader. Dat
zouden alle scholen moeten nemen voor taal en
rekenen.”
Volgens Noa leert ze hierdoor ook echt veel sneller.
Hoe dat komt? Nou, gewoon, omdat er veel meer
variatie in de opdrachten zit. Daardoor is het niet
saai. En je wordt niet gestraft met minpunten als je
iets niet goed doet. Je krijgt alleen pluspunten,
NUMO’ s, als je het goed doet. Je krijgt echt
beloningen en dat is heel fijn, vinden de dames
eensgezind. Noa vertrouwt me ook nog toe:
“Vroeger had ik vaak echt geen zin in school, maar
dat heb ik hier helemaal nooit. Dat komt omdat je
hier echt heel veel mag doen en omdat hier een
heel creatieve manier van werken is en heel veel
afwisseling.”

Alle basisscholen zouden eigenlijk workshops
moeten geven, zoals wij Techniek, Groen en Zorg
& Welzijn hebben, dat is ook heel leuk. Noa heeft
al veel verschillende dingen gedaan. Bij Yuverta
natuurbeleving en Bloem en op Dendron Zorg &
welzijn en techniek. Luna vindt ook onze juffen
TOP. En daar is Noa het roerend mee eens. Het
allerleukste tot nu toe is voor Noa en Luna de
kinderoperette en voor Luna daarnaast ook nog de
workshops van Zorg & Welzijn.
Tip voor SOOOOL10-14
Na enig aandringen hebben de dames toch nog
een tip voor ons. Noa houdt niet van drukte. Als
ze werkt, wil ze het graag echt stil hebben. Ze zou
willen dat er voor iedereen die dat wil een
noicecanceling koptelefoon is. Leerlingen brengen
bij ons hun eigen oortjes mee en voor
noodgevallen hebben we gewone headsets.
Samen kijken we even naar de prijzen van deze
koptelefoons.
Misschien
iets
voor
haar
verlanglijstje in de maand december?
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Teamleider in gesprek met: Gábriel en Jacco
Even later schuiven Gábriel en Jacco aan. Ik vertel hun dat
nieuwe leerlingen altijd goed kunnen aangeven waar nog
verbeterpunten voor ons liggen en dat ik daarom graag een
praatje met hen maak.
“Ho, ho!….STOP!! Alles, echt alles hier moet blijven zoals
het is. Jullie moeten hier echt helemaal niets aan gaan
veranderen”, zegt Jacco. “Het is precies goed zoals het is,”
zegt ook Gábriel. Hij vindt vooral het echt onderzoekend
leren wat we hier doen en de excursies heel erg leuk en
leerzaam.
Jacco vindt de coaching hartstikke goed. Dat helpt echt mee
aan de goede sfeer die hier is.
Bij de operette hebben Jacco en Gábriel gekozen voor een
ondersteunende rol. Jacco helpt met het decor en Gábriel
werkt in de reclamegroep.
Hoe ben jij hier terechtgekomen?
Jacco dacht dat hij altijd op zijn oude school in
Venray zou blijven, maar zijn ouders zagen dat
anders en vonden SOOOOL-onderwijs heel goed
bij hem passen. En dat vindt Jacco nu ook. Echt
voor 100%! Gábriel kreeg de info door de meet
via Teams in de klas, deed mee aan de
informatieavond en zag het net als zijn ouders
helemaal zitten.
Tips van Jacco en Gábriel
Met de tips voor SOOOOL waren we al te snel klaar.
Hebben de jongens dan misschien wel tips voor de
basisscholen voor groep 7 en 8? Nou en of!
 Geef meer keuzes en breng meer creativiteit in de
lessen.
 Doe meer dingen om te doen; vooral TECHNIEK!
 NUMO! een echte aanrader.
 Zelfstandig werken met oortjes in en voor wie dat
wil muziek op, dan kun je je veel beter
concentreren.
 De gymles zoals hier, dat is TOP. De juf moedigt je
aan om het te blijven proberen totdat je het kunt.
Daar leer je van.
 Echte Engelse les! Het is heel chill om van een
middelbare juf”” Engels te krijgen. Je mag hier
“ontraadselen”. De juf praat namelijk altijd Engels,
en zo leer je door te ontraadselen heel veel.
 Groen, techniek en zorg & welzijn moet je doen.
Wensen voor de toekomst?
Een paar dagen een echte expeditie, zoals Expeditie
Robinson, dat lijkt de jongens echt gaaf. Dat kunnen
ze in de organisatie van de Slotweek natuurlijk naar
voren brengen. “Buiten spelen is misschien nog
leuker met een groot klimrek,..….maar dat past
misschien toch niet zo goed op een school waar ook
zoveel groten zitten.”, besluiten ze.
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Marlon, onze "middelbare” juf van Engels

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.

