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Onderzoeken en ontdekken

Learning by doing, onderzoeken en ontdekken
dat past bij onze onderwijsvisie. Altijd in
verbinding met de buitenwereld en kijken naar
wat beter kan. Die onderzoekende houding zie
je niet alleen in het aanbod voor de leerlingen,
maar ook in de manier waarop we zelf naar ons
onderwijs kijken. Onderzoeken zit in het DNA
van ons team. Wat kunnen we morgen nog beter
doen dan vandaag? In maart onderzochten we
wat onze ouders van ons onderwijs vinden en
we namen de WMK vragenlijst sociale veiligheid
af bij onze leerlingen. We zijn stiekem wel een
beetje trots op de resultaten. Op 9 maart waren
we gastheer voor de Onderwijsmarktplaats.
Deze keer is het thema kansengelijkheid.
Het eerste Open Huis van SOOOOL10-14
was op 11 maart een feit.

SOOOOL10-14 groeit!
Meteen na het Open Huis konden we al de
eerste intakegesprekken inplannen met
leerlingen die belangstelling hebben om in
september bij ons te starten. Ondertussen
hebben er zich al 21(!) belangstellenden
gemeld. Tot 15 april kunnen leerlingen en
ouders een
verkennend
intakegesprek
aanvragen.
Daarnaast hebben bijna alle leerlingen van
groep 8 ervoor gekozen om niet naar het
regulier voortgezet onderwijs te gaan. 19 van
de 21 achtstegroepers blijven en doen bij ons
de brugklas. Leuk hè?
Conclusie? SOOOOL10-14 groeit gestaag. Aan
de hand van onze intakeformulieren voeren we
de laatste weken hele leuke, verkennende
gesprekken met leerlingen van groep 6 en 7
die SOOOOL helemaal zien zitten. Dat gebeurt
natuurlijk altijd in het bijzijn van hun ouders.

Praktijkvakken groen
Bij Yuverta gingen onze leerlingen in maart verder
met de workshops Groen, tuinaanleg en onderhoud.
Ook bij deze workshops geldt Samenwerkend,
Onderzoekend, Ontdekkend, Ontwerpend en
Ondernemend Leren. Eerst maak je het ontwerp,
vervolgens steek je de handen uit de mouwen en
voor jet het weet sta je dan zomaar samen op je
zelf gelegde stoepje. Dat is juist zo heerlijk aan leren
door doen. Je ziet het resultaat!
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Trots als een pauw
Denken en doen, passen en meten. Zo maken de
kids mooie sierbestrating. Goed werk. We zijn weer
zo trots als een pauw. Wat kunnen ze veel.
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Uitslag sociale veiligheidsmeter

In maart namen we de vragenlijst van Werken met
Kwaliteit af voor wat betreft de Sociale veiligheid van
onze leerlingen op ons tienercollege. De
maximumscore is 4. Onze ambitie was een score van
3 op alle onderdelen. Met een gemiddelde van 3,54
overall zitten we daar ruim boven. Een mooi
resultaat! Zeker als je in aanmerking neemt dat we
met groep 7 en 8 op een middelbar schoollocatie zijn
gehuisvest. De leerlingen mochten SOOOOL10-14
ook een cijfer geven. Met een 8,5 voor Ik voel me
veilig op school en een 8,7 voor Ik heb het naar mijn
zin op school zijn wij natuurlijk heel erg tevreden.

Let op!
Bij de stellingen vanaf
fysieke veiligheid en
verder moet je bij de
uitslag het woordje “niet”
erbij denken.
Ik word niet geknepen,
Andere kinderen doen
mij niet expres pijn.
Etc. etc etc.
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Toetsweek voor vo-leerlingen
Voor de leerlingen die vakken volgen in het vo op
het Dendron College is de laatste week van maart
een week van grote toetsen. Leerlingen in regulier
onderwijs maken per dag twee toetsen en gaan
daarna weer naar huis om te studeren. Onze
leerlingen krijgen een halve dag studieverlof per
toets. Is er de volgende dag geen toets, dan
volgen ze gewoon de hele dag het programma bij
SOOOOL10-14.
Voor sommige leerlingen is leren voor toetsen nog
een hele kluif, anderen slaan er zich fluitend
doorheen. Wij geven bij SOOOOL graag kansen.
Leerlingen mogen ook vakken volgen op een hoger
niveau wanneer ze daarvoor gemotiveerd zijn. Dat
pakt soms goed uit, maar ook wel eens niet. Met
iets willen alleen ben je er immers niet. Je moet er
ook dingen voor doen én voor laten. Uiteindelijk
gaat het erom dat onze leerlingen na SOOOOL1014 uitstromen op een passend niveau, in de
richting van hun keuze. Uitvinden welk niveau
past, kan ook door het te proberen en het gewoon
te doen. Zo kun je zelf ervaren wat bij jou past.
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De Onderwijs Werkplaats

Abbie chalgoum

Op 9 maart was SOOOOL10-14 gastheer voor De
Onderwijs Werkplaats, een event voor leraren van
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en
andere belangstellenden. De onderwijswerkplaats is
een provinciaal innovatieproject om leraren(teams)
van PO & VO in Limburg de ruimte en begeleiding
te bieden om nieuwe initiatieven te ontplooien. Er
was een keynotespreker, Abbie Chalgoum en er
waren diverse workhops. Julian, Linn en juffrouw
Susan vertelden online via Teams aan de gasten
hoe kinderen kansen krijgen bij tienercollege
SOOOOL10-14.
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Eerste open huis bij SOOOOL
Op 11 maart hadden we bij SOOOOL ons
eerste open huis. In een heerlijk ontspannen
sfeertje hebben we tussen 10.00 en 14.00
uur heel wat jonge gasten met hun ouders
mogen ontvangen.
Om te laten zien hoe ons onderwijsconcept
er in het leven van alledag uitziet, hadden we
de activiteiten over diverse lokalen verspreid.
Onze leerlingen waren uitstekende gidsen en
vertelden honderduit over hun school.
Joyce van der Steen en René Jakobs
vertegenwoordigden met zijn tweeën de
ouderklankborgroep.
Een van de bezoekers merkte op: “Echt
iedereen die je hier spreekt is zo enthousiast
over dit onderwijs. Ouders, kinderen of
leraren, het maakt niet uit aan wie je iets
vraagt.” We hebben ondertussen al heel wat
bezoekers van ons Open huis mogen
begroeten voor een intakegesprek.
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Mooi weer?
Creatief? Zeker! Vrijdagmiddag is de creatieve
middag bij SOOOOL10-14. Soms vullen we die
creatief in met een buitenles in de Kasteelse
bossen. Sommige leerlingen weten veel over
bepaalde dieren en delen die kennis graag met
hun klasgenoten.
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Onderzoek naar Buiten leren
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Questtijd
Bij SOOOOL10-14 kennen we de vrije Quest en
de gezamenlijke, verplichte Quest. In een Quest
komen burgerschap, digitale geletterdheid en
zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en
biologie aan bod.
Bij het thema Ontdekken kunnen leerlingen bij de
vrije Quest zelf hun onderwerp van onderzoek
bepalen. Ook kun je kiezen of je samenwerkt met
iemand of de Quest alleen doet. In april zullen we
de vrije Quest en de verplichte Quest van het thema
ontdekken afronden.

Vrije Quest

Thijn en Julian wilden het naadje van de kous
weten over de kip en het ei. Zo stond er wekenlang
een kleine broedmachine bij ons in de klas. Elke dag
werd alles ronde de broedmachine
dubbel gecontroleerd en gemonitord.
Er hingen strikte aanwijzingen voor
iedereen zichtbaar op posters aan de
muur. Ondanks al deze goede
zorgen, ging er in het weekend toch
iets mis met de temperatuur. Slechts
een kuikentje zag daardoor het
levenslicht. Zie hem daar staan op
het bureau!
Verder
doen
onze
leerlingen
onderzoek naar heel uiteenlopende
onderwerpen. Daar komen we de
volgende maand nog uitgebreid op
terug.
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Ontdek de politiek bij SOOOOL10-14
Bij de verplichte Quest bereiden de leerlingen het
grote debat van 6 april in de raadzaal van de
gemeente voor. We hebben 8 partijen die zich
inzetten voor 4 verschillende thema’s: Emotie,
Energie, Inrichting en Leermiddelen. Onze stagiair,
meester Jorn, heeft de leerlingen leren vloggen en
bijgestaan bij het maken van hun posters en
presentaties met
behulp van het online
designplatform Canva. Hun instrumentenkoffertje
met ict-middelen is weer uitgebreid. We kijken uit
naar het einddebat. Daar zien we het resultaat. Bij dit
project maken de leerlingen echt kennis met onze
democratische cultuur.
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Onderzoeken en ontdekken
Tijdens de creatieve vrijdag beperken we ons niet
tot tekenen en knutselen. Leerlingen gaan ook aan
de slag met het doen van allerhande proefjes.
Onder leiding van Thijs van de Munckhof wekken ze
elektriciteit op of doorboren ze ballonnen zonder dat
ze knappen. Zo ontdekken ze nog veel meer
eigenaardigheden en natuurwetten in het
proefjescircuit van Thijs.
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Ander onderzoek
In maart hebben we de vragenlijst die we de ouders
van onze leerlingen eind februari hebben voorgelegd
geanalyseerd. Op dit moment hebben we 51
leerlingen van 47 ouderparen. Maar liefst door 44
ouderparen werd de lijst ingevuld. Dat is een heel
hoog percentage en dat maakt de uitslag bijzonder
betrouwbaar.
We hebben ouders gevraagd wat de belangrijkste
reden was om voor SOOOOL10-14 te kiezen, welke
elementen van ons onderwijs zij het belangrijkst
vinden en waarin ze teleurgesteld zijn. Onze ouders
zijn heel erg tevreden over SOOOOL10-14. Daar
werken we ook hard voor. We zijn dan ook heel blij
met deze vorm van waardering.

.
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Mooi rapport!
De onderzoeksresultaten van een onderzoek onder
leerlingen en ouders die zijn eigenlijk ons rapport.
Zowel de uitslagen van het onderzoek naar ons
onderwijsconcept onder ouders als het onderzoek
naar de sociale veiligheid dat we onder onze
leerlingen hebben afgenomen zien er goed uit.
Daar zijn we erg blij mee.
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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 of op een feestdag. De leerlingen
werken aan een prachtig, groot kunstwerk.
Iedereen maakt een eigen puzzelstukje, naar
eigen smaak en met een eigen boodschap. Alle
stukjes bij elkaar dat zijn wij!
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