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In april voor elk wat wils
We hadden slechts drie lesweken in april. Maar wat
gebeurde er weer veel bij SOOOOL10-14. Debatteren
in de raadzaal, met zijn allen naar de stembus, nieuwe
modules bij de praktijkvakken, eindtoets groep 8,
Canva en VR in de klas, voortgangsgesprekken met
leerlingen en ouders. Een heuse genomineerde miss
Nederland
op
bezoek
in
de
klas,
een
monumententoertocht in het centrum, een dagje
Toverland, bezoek van collega’s, intakegesprekken
met nieuwe leerlingen en nog veel meer.

1 april kikker in je bil
1 April is dé dag om je leraren eens lekker te
pakken te nemen. En dat doen onze leerlingen
dan ook graag. Als de juf niet op de klok kan
kijken, haar hele bureau bezaaid is met post its
en ook de ramen zijn afgeplakt, dan kan ze toch
zeker geen les geven de hele dag?
Jammer hoor, maar dat lukte ondanks alles
toch nog wel.
Een paar van onze leerlingen kwamen toevallig
ook nog voorbij in een reportage over 1
aprilgrappen van Cult. Content Creators. Daar
mochten zij over hun beste-1-april-grap-ever
Vertellen.

Blijven ontdekken met proefjes
Zelf ontdekken, theorie verbinden met praktijk.
Tijdens het proefjescircuit op vrijdag ontdekken
leerlingen onder leiding van Thijs van de Munckhof
allerlei
natuurwetten.
Statische
elektriciteit
opwekken, ballonnen die door luchtdrukverplaatsing
over een gespannen draad “lopen”, ballonnen die je
doorboort met een potlood en die desondanks niet
knappen? De leerlingen blijven zich verwonderen.
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Eindelijk echt in debat

Ontdek de politiek nadert zijn hoogtepunt. Op 6 april
voeren de leerlingen het slotdebat in de raadzaal van
de gemeente Horst. Op 13 april volgen er echte
verkiezingen. Yvonne Douven, fractievoorzitter van
de VVD, leidt het debat vakkundig.
Wat zijn we trots op onze leerlingen die alle geleerde
lessen in praktijk brengen. Allemaal hebben ze een
presentatie voorbereid. In de vorm van een vlog, een
PowerPoint of een posterpresentatie. Anderhalf uur
lang luisteren en elkaar bevragen op de plannen in
een stevig debat.
En dan het taalgebruik: “Mag ik daar nog even op
reageren?” “Ik wil nog even iets aanvullen”. “Wij
hebben daar twee argumenten voor.” Kortom, Den
Haag kan er nog wat van leren. De deelnemers van
elke partij gefocust tot het eind. Voor het publiek
duurde het soms net wat te lang. Dat is het verschil
tussen een passieve en een actieve rol.
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Democratie bij SOOOOL10-14
Een week na het slotdebat bij de gemeente volgen de
verkiezingen bij SOOOOOL10-14. En dat is echt een
officiële happening met een stemlokaal, stembiljetten en
waarnemers die de stemmen tellen, tellen en nog eens
tellen. Er zijn door 8 partijen voorstellen op 4 thema’s
ingediend: Energie, Emotie, Inrichting en Leermiddelen.
Het plan van de winnaar gaan we uitvoeren.
We hebben een overduidelijke winnaar: Nature kids met
een plan voor het thema Energie. Hoe kun je als leerling
overtollige energie kwijtraken? Waar kun je je tijdens
een schooldag ontladen? Daar hebben de Nature kids
een visie op die aanspreekt.
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Aan de slag met hoofd civiele dienst
SOOOOL zou SOOOOL niet zijn als de leerlingen
ook in het verdere traject niet aan zet zouden zijn.
Na de meivakantie hebben we een afspraak met
het hoofd civiele dienst van het LVO. We gaan dan
bekijken waar en hoe het plan van de nature kids
werkelijkheid kan worden.
De leerlingen gaan ondertussen aan de slag met
het verder uitwerken van hun idee:





De plek kiezen waar het volgens hen kan
Het ontwerp in details maken
Prijsopgave voor hout aanvragen
Vrijwilligers werven voor het bouwen van
deze hang/speelplek
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Workshops Healthy Living

Stress en je brein
Melanie Walter
Student HAS 2e jaar

Groene Stages
Elke maandag hebben alle leerlingen techniek. Elke
dinsdag zijn er de workshops van Zorg & Welzijn
en op donderdag praktijkvakken groen op inschrijving.
Dit schooljaar hebben we voor het eerst drie studenten
van de HAS (hogere agrarische school) bij ons van de
nieuwe studierichting Healthy Living. De studenten
worden niet per se opgeleid voor het onderwijs, en ze
zijn vooral bij ons om te leren werken met een externe
opdrachtgever. Een van hen is afgehaakt, maar de
andere twee zijn toppers. Melanie Walter ging aan de
slag met een lessenreeks mindfulness en “Je brein de
baas”. Een serie waarbij ze met onze leerlingen stil
stond bij de gevolgen van corona voor mentale
gezondheid en stressbeleving. Melanie heeft eerder 3
jaar pabo gevolgd en daarna alsnog een switch naar
Healthy Living gemaakt. Die onderwijsachtergrond
kwam natuurlijk heel goed van pas bij ons. Melanie kon
dan ook al snel met onze leerlingen aan de slag.
Louise van den Tillaart is een eerstejaars van de HAS.
Zij schreef een projectplan rond gezonde snacks en
bakte met onze leerlingen groentechips bij Zorg &
Welzijn. Voor Louise was het werken met een
opdrachtgever van buiten de school nieuw. Een
projectplan schrijven, afspraken maken, plannen en
organiseren en alle stappen doorlopen, voordat je zover
bent dat je met de kinderen aan de slag gaat, dat hele
pakket is onderdeel van de stageopdracht.

Workshop Healthy Living

Happy chips

Louise van den Tillaart
Student HAS 1e jaar
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Droomkamers afgerond
Bij de workshop techniek rondden de leerlingen hun
droomkamer aan het begin van deze maand af. Niet
zonder trots laten ze hun maquettes zien. Elke kamer
heeft een eigen gezicht en een eigen sfeer. Sommige
heel rustig en strak, andere met heel veel details. Een
heleboel leerlingen noemen bij de terugblik op hun
leerproces van de afgelopen maanden het maken van
de droomkamer als iets waar ze erg trots op zijn. En
dat is van deze smoeltjes wel af te lezen. Van docent
Koen Jacobs horen we dat er veel creativiteit in onze
leerlingen zit.
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Miss Spectacular Teen in de klas
Ise Verheijen is finalist Spectacular Teen. Zij was
zelf een pestslachtoffer. Ze hield bij ons in de klas
een indringend betoog over het effect van pesten
op je mentale gezondheid. De missverkiezing
spectacular teen op Insta gaat niet alleen over
uiterlijk, maar ook over innerlijk en karakter. En
de klas hing aan haar lippen. Het was muisstil…..
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Monumentenjacht in het centrum
Bij het thema Ontdekken hebben onze leerlingen 8
april deelgenomen aan een Monumentenjacht in
het centrum van Horst. Gewapend met een
plattegrond en een vragenlijst gingen de leerlingen
aan de slag. Horst heeft een groot aantal
gemeentelijke monumenten met bijzondere
bouwkundige details.
De leerlingen beantwoordden tijdens de route de
vragen over bestemming van de gebouwen en
allerlei bouwkundige aspecten, zoals trapgevels of
glas-in-loodramen. We hebben te maken met een
Google-maps-generatie, die zich bij het vinden van
de weg laat leiden door een app die je vertelt wat
je moet doen. Voor een aantal leerlingen bleek het
lezen van de plattegrond echt een zware klus.
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Digitale instrumentenkoffer groeit!
Jorn Pubben is een vierdejaars pabostudent. Zijn
eindstage bestaat ook uit een ict-module. Samen
met de leerlingen gaat Jorn op ontdekkingsreis en
hij leert onze leerlingen hoe ze aan de slag kunnen
gaan met allerlei nieuwe tools. Voor zowel Jorn als
onze leerlingen is het een leerzame tijd met veel
verrijkingselementen. In zijn lessen werkt Jorn met
de leerlingen aan:
 VR-technologie tijdens een les geschiedenis
 Vloggen bij Ontdek de politiek
 Canva: een designplatform voor het maken van
posters bij Ontdek de politiek
 Gimkit, een tool om woordje te leren, overhoorprogramma en game in een.
 Studio Klokhuis, een website vol creatieve
projecten voor makers
 Prowise-zelfstudielessen voor rekenen
 LessonUp en tools voor emotieregulatie
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Geschiedenis in een modern jasje
Bij SOOOOL10-14 volgen we in de klas de NPO-serie het
Verhaal van Nederland. De laatste aflevering gaat over
de Tweede Wereldoorlog, Jodenvervolging en het
verzet.
Geschiedenis komt helemaal tot leven als we virtueel
op bezoek gaan in het Anne Frankhuis. Het helpt onze
leerlingen zich te verplaatsen in de tijd en zich echt in
te leven in het verhaal van Anna Frank.
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Rekenen =begrijpen +oefenen, oefenen, oefenen
Voor veel leerlingen zijn breuken, procenten en
kommagetallen maar wat lastige materie. Met een extra
groepsinstructie werken we aan beter begrip.
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Emoties en emotieregulatie
Twee coachgroepen staan met meester Jorn stil
bij hun emoties en het reguleren ervan. Hoe kun
je omgaan met boosheid, verdriet en onrust? Hoe
kun je ervoor zorgen dat je je emoties de baas
blijft, zonder jezelf geweld aan te doen?
Hoe groot is je emotiewoordenschat om te
beschrijven wat je voelt?
Welke instrumenten heb je om je emoties de baas
te blijven?
Aan het eind van het project levert meester Jorn een
handleiding voor leerkrachten op met een aantal
instrumenten die op school kunnen worden ingezet bij
het begeleiden van leerlingen op het gebied van
emotieregulatie.
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Eindtoets=tussentoets groep 8
Bij SOOOOL10-14 nemen we de eindtoets af in
groep 8, net als op een reguliere basisschool. Net
voor de meivakantie buigen onze achtstegroepers
zich over alle opdrachten. Toch is er ook een
belangrijk verschil met de basisscholen. Bij
SOOOOL10-14 is de uitslag van deze eindtoets
namelijk helemaal niet bepalend voor een advies
over je niveau. Leerlingen die bij SOOOOL blijven,
krijgen immers de kans om nog een of twee jaar
door te groeien. We zien dat dit bij veel leerlingen
ook werkelijk gebeurt. Harder groeien in de twee
volgende jaren, alsof ze bij ons een inhaalslag
maken.
Bij SOOOOL hebben we eigenlijk een ideale
situatie. De leerlingen werken met NUMO aan taal
en rekenen, we nemen volgtoetsen af met
DIAtoetsen en de uitslagen van deze toetsen zijn
weer gekoppeld aan NUMO. We nemen nu ook
voor het eerst de Eindtoets basisonderwijs met de
Dia-eindtoets af. Dat heeft als voordeel dat onze
8ste-groepers al gewend zijn aan het systeem.
Wanneer leerlingen bij ons uitstromen naar
Yuverta of Dendron, dan krijgen ze ook daar weer
volgtoetsen van Diatoetsen. Zo hebben we een
doorgaande lijn vanaf groep 7 en die wordt
voortgezet in het voortgezet onderwijs.
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Creatieve vrijdag
De leerlingen werken gestaag aan het grote,
gezamenlijke kunstwerk in JB03. In het vorige BLOG
waren er nog maar 5 puzzelstukjes. Het zijn er nu al
18! Wat wordt het mooi!
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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 SOOOOL10-14 daarin
voorkomt, krijgt die column ook een plekje in dit
BLOG.
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