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November met maatregelen
In november kregen we weer te maken met
strengere
coronamaatregelen.
Deze
hangen
voortdurend als een schaduw over onze ambities en
over alle activiteiten die we willen uitzetten. We
bieden op school veel afwisseling en met het aanbod
van praktijkvakken, de kinderoperette en een project
Ik en mijn omgeving feesten dat we samen met
Taalrijk doen, valt er weer veel te leren bij
SOOOOL10-14. We zijn begonnen met lessen Duits
voor alle leerlingen. Een keer in de week kijken we
bijvoorbeeld samen naar het jeugdjournaal van de
Duitse tv. Leerlingen met vo-vakken hadden in
november hun eerste toetsweek en daar hebben we
ze goed op voorbereid. We hebben deze maand door
quarantaines meer absenten en ziekmeldingen dan
normaal gesproken, maar met 3 besmettingen in 20
maanden mogen wij beslist niet klagen.

Oriëntatie op voortgezet onderwijs
Op 5 november konden onze leerlingen deelnemen
aan de meeloopdag van Dendron, op 13 november
was er een Open dag bij Yuverta en op 24 november
hadden we bij SOOOOL10-14 zelf een online
voorlichtingsavond voor leerlingen van groep 8 en hun
ouders. Manon Diels van Yuverta en Krista Heijnen van
het Dendron College vertelden hoe het voortgezet
onderwijs in het algemeen is georganiseerd en hoe het
er op hun locatie aan toe gaat. Verschillende oudleerlingen van SOOOOL10-14 en hun ouders werkten
mee aan deze voorlichting. Zij zijn immers de enige
echte ervaringsdeskundigen die alles kunnen vertellen
over uitstroom na groep 8, leerjaar 1 of 2 van het
voortgezet onderwijs of zelfs tussentijdse uitstroom
naar het voortgezet onderwijs.
Op deze manier kan iedere leerling van SOOOOL zijn
eigen afwegingen maken voor het kiezen van een
uitstroommoment.

Quests bij Ik en mijn omgevingBij het
thema Ik en mijn omgeving starten we in
1

Quests
Bij Ik en mijn omgeving zijn we met verschillende
onderwerpen en Quests bezig. Bij techniek komt het
thema Ik en de veiligheid van mijn omgeving aan bod.
De leerlingen maakten er een presentatiebord om hun
hun presentatie over veiligheid. Op 3 november
brachten we met onze twee stamgroepen een aantal
ouders een bezoek aan Risk-factory in Venlo. Deze
excursie sloot goed aan bij het thema veiligheid waar
we op school mee bezig zijn. Sommige leerlingen zijn
al eerder hier geweest, maar Risk-factory past het
programma jaarlijks aan, waardoor er voor iedereen
toch weer nieuwe dingen te beleven waren.
Excursie RISK factory
Bij Risk Factory leren onze leerlingen risico’s op
het gebied van gezondheid en veiligheid kennen
juist door ermee in aanraking te komen. Met
allerlei realistische en interactieve scenario’s
komen diverse risico’s aan bod: brandgevaar,
verkeersveiligheid, maar ook phishing of
cyberpesten. En er is bij (positieve) gezondheid
aandacht voor lekker in je vel zitten en
groepsdruk. Positieve gezondheid kennen de
leerlingen ook als instrument bij de coaching van
SOOOOL10-14. Voor leerlingen is het een
hoogtepunt wanneer ze 1-1-2 mogen bellen.
Kortom: hier ervaren leerlingen aan den lijve wat
(on)gezondheid en (on)veiligheid is én ze leren in
een gecontroleerde omgeving hoe ze moeten
handelen in bepaalde situaties.

Risk Factory levensecht
Leerlingen worden bij Risk Factory steeds in
levensechte situaties geplaatst: in de keuken, op
straat, op internet. Ze leren een melding doen bij
112 en ervaren zelf wat de “dode hoek” van een
bus is. Risk Factory sluit goed aan bij de visie van
SOOOOL: leren door doen en beleven, komt hier
volop aan bod.

Een mooie omgeving bij SOOOOL10-14
We betrekken leerlingen graag bij het mooier maken
van hun eigen SOOOOL-omgeving. Daar werken ze
enthousiast aan mee. Bij Yuverta (praktijkvakken
groen) hebben ze een hele mooie, mos-wanddecoratie
met ingebouwde verlichting gemaakt. Daar oogstten ze
terecht bewondering mee van de anderen.
Eerder deze maand maakten ze ook onder leiding van
Suzan Bollen prachtige bloemstukken in de vorm
Halloweentaartjes.

Praktijkvak Groen (PVG)
Leerlingen van SOOOOL10-14 kunnen vanaf groep 7
inschrijven op modules van praktijkvakken. Suzan
Bollen verzorgt de workshops PVG. In de maand
november was dat de module BLOEM. Prachtige
Halloweentaartjes waren het resultaat.

Quest: Ik en mijn omgeving feesten
Bij het thema Ik en mijn omgeving feesten, doen we
een project met de leerlingen van Taalrijk. Taalrijk
is de school voor Eerste Onderwijs aan
Anderstaligen (EOA) voor regio Horst-Venray. Hier
gaan jongeren uit onze omgeving, die de
Nederlandse taal nog niet beheersen naar school.
Iedereen zit er maximaal twee schooljaren en
daarna gaan ze naar een reguliere school voor
voortgezet onderwijs, naar het mbo, naar de
arbeidsmarkt of naar een inburgeringscursus.
Nooit eerder hadden we zoveel verschillende
nationaliteiten en culturen in ons klaslokaal.
Leerlingen maken dankbaar gebruik van Google
translate wanneer de woordenschat in het
Nederlands tekort schiet om iets goed uit te leggen.

Geanimeerde gesprekken met en zonder taalhulp van Google translate.

Vreemde voorwerpen, andere culturen
Onze gastleerlingen nemen zeer uiteenlopende
voorwerpen mee en verwennen ons bovendien
met allerlei lekkernijen uit hun thuisland. Polen,

Syrië, Rusland, Brazilië, de leerlingen van
Taalrijk komen uit alle windstreken. We kijken
uit naar de presentaties in december.

Leren leren
Bij SOOOOL10-14 besteden we graag aaandacht
aan het Hoe? Hoe doe je het? Hoe leer je voor een
toets? Hoe maak je je lesstof eigen?
Onze leerlingen leren graag door zelf te ervaren en
zelf te doen. Toch moeten ze bij schoolvakken ook
andere vaardigheden ontwikkelen. Stampwerk voor
woordjes is een must bij het leren van vreemde
talen. In het begin vinden onze leerlingen woordjes
leren vaak lastig. Niet iedereen leert op dezelfde
manier en de een kost het meer moeite dan de
ander. Op de website leren is een makkie staan
allerlei tips voor hoe je het aan kunt pakken.
Met de toetsweek voor de boeg hebben we
verschillende methodes onder de aandacht gebracht
en uitgeprobeerd, bijvoorbeeld werken met
flitskaartjes of WRTS of gewoon heel vaak
opschrijven en jezelf goed controleren. Een ding is
zeker: leren is altijd investeren! Soms laat resultaat
nog even op zich wachten. Dan komt het aan op
volhouden! In tweetallen bereiden de leerlingen zich
voor op de toets van Duits.

Weekplanner
Naast een dagplanner die we dagelijks met de
leerlingen doornemen, hebben we ook een
weekplanner. Zo zien we snel welke activiteiten er
tussen herfst en kerst op het programma staan.
Na de herfstvakantie hebben we ook nieuwe
stamgroepen gemaakt. In de stamgroep krijgt de
leerling gymles en Engels. Alle leerlingen krijgen
zowel van juffrouw Anne, als van juffrouw Susan en
juffrouw Wies les. Juffrouw Karlijn ondersteunt en
begeleidt leerlingen ook individueel of in kleine
groepjes bij het uitvoeren van leertaken.

ACTUALITEIT
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen
informatie van mainstreammedia krijgen en dat ze
zich bewust worden van wat er in de wereld om hen
heen gebeurt. We kijken dagelijks naar het
jeugdjournaal. Soms verbinden we daar een
opdracht aan, andere keren brengt het nieuws zoveel
teweeg in de klas, dat de leerlingen eerst hun emotie
kwijt moeten of hun mening willen ventileren. We zijn
ervan overtuigd dat samen nieuws kijken en erover
praten bijdraagt aan de ontwikkeling van de
woordenschat. Vandaar dat we besloten hebben
deze aanpak ook voor de vreemde talen Engels en
Duits in te zetten. Een keer per week kijken we naar
het Duitse LOGO en een keer per week naar het
Engelse Newsround. Op die manier ontdekken onze
leerlingen dat veel thema’s die bij ons in het nieuws
zijn ook in Engeland en Duitsland actueel zijn. Zeker
in coronatijd is dat het geval.

Werktijd en instructies
Tijdens werktijd plannen onze leerlingen zelf hun
taken voor taal, rekenen, Engels en Duits met NUMO
in. De oefenprogramma’s voor taal en rekenen zijn
gekoppeld aan de resultaten die zijn behaald op de
Diatoetsen voor spelling, grammatica, woordenschat,
begrijpend lezen rekenen en voor leerlingen van het
vo ook Engels.
Leerlingen
werken
individueel
aan
hun
oefenprogramma en vragen hulp wanneer het nodig
is. Ze krijgen dan individuele instructie. Hulp vragen
is dus een belangrijke vaardigheid voor leerlingen.
Daarnaast bieden de leerkrachten groepsinstructies
aan voor allerlei onderdelen. Deze instructies zijn per
maand ingepland. Voor sommigen zijn ze een
verplichting en voor anderen die de stof al beheersen
vrijwillig.

Kinderoperette bij SOOOOL10-14
Onze leerlingen werken keihard aan de
kinderoperette/popopera die op 20 december wordt
opgevoerd. De voorstelling gaat wel door, maar
helaas zonder publiek. De kerstviering met ouders
en broertjes en zusjes in Dok 6, waar de
kinderoperette deel van uitmaakte, kan door de
coronamaatregelen niet doorgaan. We hebben
dankzij de Muzikantine een alternatief, zodat
iedereen er toch van kan genieten. CULT. maakt
video-opnames, zodat alle ouders, broers, zussen
en verdere familie thuis kunnen kijken. Heel
jammer dat onze gezamenlijke kerstviering ook dit
jaar weer in het water valt. We proberen er het
beste van te maken. Het enthousiasme van de
leerlingen is er niet minder om. Er wordt druk
gewerkt aan teksten en dansjes instuderen,
decorstukken maken en promotieactiviteiten.

Creatieve vrijdagmiddag
Op vrijdagmiddag gonst het van de activiteit bij
SOOOOL10-14. Dan oefenen de leerlingen onder leiding
van Tina Brouwers en Kyara Verbunt zang, dans en spel
voor de kinderoperette: “Wraak”.

Praktijkvak zorg en welzijn
Hospitality, gasten ontvangen, tafels dekken, eten en
drinken serveren je leert het allemaal bij het programma
Mens & Dienstverlenen van Zorg & Welzijn op het Dendron
College.
En als alles is geleerd om een etentje perfect te laten
verlopen, dan wordt er vervolgens ook echt gekookt.
Het eerste gerecht is verse kippensoep, home made
natuurlijk. Na het eten hoort samen opruimen en afwassen
er natuurlijk ook bij.

Praktijkvak techniek
Op het Dendron College volgen al onze leerlingen
techniekles. We hebben een beginnersgroep en een
groep voor gevorderden. Koen jacobs verzorgt deze
lessen. De leerlingen werken nu aan een maquette
voor hun “droomslaapkamer”.
De opdracht bestaat uit verschillende fases:
 Oriënteren: inspiratie vinden bij ontwerpers
en nadenken over je eigen persoonlijkheid
 Omzetten van je gedachten, gevoelens en
ideeën in een moodboard gemaakt van
plaatjes, materialen, stalen stof en
vloerbedekking
 Daarna volgt de ontwerpschets waarbij ook
meubels,
apparatuur
en
overige
benodigdheden een plek moeten krijgen.
Leerlingen leren werken met een uitvouw
 Alle plannen komen bij elkaar in de
maquette die gepresenteerd wordt.
 Tot slot volgt de reflectie

Leraren in spe op bezoek
Op 25 november kregen we bij SOOOOL10-14
bezoek van maar liefst 18 stagiairs van het Dendron
College. Deze studenten volgen een lerarenopleiding
aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen en zij hebben
allemaal gekozen voor de traditionele richting. De
schoolopleiders van Dendron vinden het belangrijk
om ook een innovatief concept als SOOOOL10-14
onder de aandacht te brengen bij deze studenten.
Kennismaken met een andere visie op leren en
onderwijs draagt bij aan een brede ontwikkeling. Een
ontvangst in de aula, een presentatie over SOOOOL
en daarna in gesprek met onze leerlingen over alles
wat voorbij kwam.

Risk factory

Risk factory

SOOOOL10-14 in het nieuws:
Interview met juffrouw Susan
voor de website van NUMO
Wist je dat het effect van NUMO
wetenschappelijk bewezen is?

Effect wetenschappelijk bewezen;

