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Paprika, radijs en kalfjes

SOOOOL10-14 een rijke omgeving
Er gaat voor leerlingen niets boven leren in een rijke
context. Het geleerde krijgt meteen betekenis.
Thema Groei en leven geeft ons in de regio alle
mogelijkheden hiervoor. Op 11 mei bezoeken we
twee educatieboerderijen in de omgeving.
Maatschap veehouderij De Wit-Lenssen in Ysselsteyn
en Maatschap Weijers in Oostrum. De boerinnen van
beide boerderijen stemmen met elkaar af en zo
krijgen de leerlingen op allebei de locaties een
prachtig educatief programma aangeboden, met
veel opdrachten en een rondleiding met uitleg.
Een groep gaat aan de slag met zelf boter maken en
deze mogen ze uiteindelijk op een peperkoek
smeren en fijn opeten met een glaasje ranja. De
andere groep gaat aan de slag op stal. Er zijn ook
leskaarten. Door middel van zelf ontdekken hebben
onze leerlingen veel geleerd.
Maar het mooiste van alles was toch wel dat er
tijdens ons bezoek een kalfje werd geboren waar
onze leerlingen bij stonden. Groei & Leven, mooier
kan het echt niet. Wat een timing!

[Typ hier]

Na de meivakantie zijn we van start gegaan met
het nieuwe thema: Groei en leven. Ook nu weer
met een groot aanbod aan excursies en
gastlessen. Het thema krijgt vorm in twee grote
Quests: Groei & leven bij mensen, dieren en
planten en daarnaast hebben we veel aandacht
voor allerlei beroepen die samenhangen met
Groei en leven. Hierbij maken de leerlingen een
portfolio en ontdekken ze hun kwaliteiten. In mei
bespreken we met onze leerlingen van groep 8 de
mogelijkheden voor komend schooljaar en we zijn
nog druk met het voeren van intakegesprekken.
Twee dagen per week ontvangen we bezoek:
leerkrachten van Dynamiek die benieuwd zijn naar
het onderwijs bij SOOOOL10-14. Daarnaast was er
ook nog een delegatie uit Zeeland (Goes) te gast
die ook bezig is met een tienercollege.

[Typ hier]

[Typ hier]

Groei en leven op de boerderij
Vanuit Horst samen met leerkrachten en ouders naar
Ysselsteyn of naar Oostrum. Het bezoek aan beide
educatieboerderijen is echt een succes. Het proces van
melk tot zuivelproduct wordt er gewoon beleefd. Er zijn
volop kalfjes. Melken, boter schudden, de shovel en de
tractor, alles is interessant. De leerlingen krijgen een
rondleiding, maar mogen ook zelf op ontdekkingstocht.
Er is zoveel te zien en zoveel te beleven.
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Leren van paprika en radijs
We prijzen ons gelukkig dat we in een regio wonen waar
bedrijven en instellingen zich openstellen om met ons
samen te werken. Zij geven onze leerlingen de kans om te
leren in praktijk en zelf te zien en te beleven hoe alles nou
eigenlijk werkt. In mei was een groep te gast in Melderslo
bij Monique Cornelissen van Ortolanda. Daar leerden
onze leerlingen hoe radijsjes groeien van zaadje tot
eindproduct. De andere groep kreeg ondertussen een
warm welkom van Nicole Litjens bij Kwekerij Litjens in
Meterik. Daar draait alles om paprika. Later volgt op
school de verwerking van al het geleerde in een Quest.
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In de paprikaklas hoort proeven er natuurlijk ook bij.

7

Excursie voor leerlingen door leerling

Bij SOOOOL10-14 mogen leerlingen die dat willen ook
zelf een excursie voor klasgenoten organiseren. Rens
maakte van deze gelegenheid gebruik en nodigde in
het kader van het thema Groei en Leven een groep
leerlingen uit om met hem op excursie te gaan bij een
teler van wortelen.
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Quest
Zelf ontdekken, daarna verwerken en theorie verbinden
met praktijk. Bij SOOOOL10-14 doen we altijd ons best
om voor de leerlingen een rijke context voor het
theoretisch leren te maken. Daarom trekken we er vaak
op uit en ontvangen we vaak gasten. Alles staat in het
teken van leren. En leren mag ook leuk zijn. In onze Quests
komen de kerndoelen van de zaakvakken aan bod, maar
ook digitale vaardigheden, informatievaardigheden en
natuurlijk ook presentatievaardigheden en Nederlands.
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Beroepen rond groei en leven
Bij groei en leven staan we ook stil bij allerhande
beroepen waarbij Groei en Leven een rol spelen.
De leerlingen leren beroepen en arbeidsmarktsectoren
onderscheiden en bekijken welke kwaliteiten er nodig
zijn om in een beroep goed tot je recht te komen. Aan
de hand van een kwaliteitenspel in de klas leren ze ook
elkaars kwaliteiten te benoemen. En daarnaast komen
er allerlei beroepsbeoefenaars bij ons in de klas: Zo
krijgen onze leerlingen realistische beelden bij wat je
later allemaal kunt worden.
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Werk in uitvoering: de ambulance
Als eerste in een reeks beroepenvelden is de
ambulancehulpverlener aan de beurt. Een hele
middag zijn de medewerkers met de ambulance en
toebehoren bij ons. Alle leerlingen beleven van
dichtbij wat er allemaal gebeuren moet, als de
ambulance komt om iemand op te halen. In elke
groep is gelukkig ook wel een vrijwilliger te vinden
die alles lijdzaam als patiënt wil ondergaan.
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Dank aan GGD Branbant-Zuidoost

GGD Brabant-Zuidoost besteedt op al haar social
media
aandacht aan de Beroepenquest van
SOOOOL10-14. Er komen ook veel reacties op.
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Tegels voor groen

De module plant op Yuverta sluit natuurlijk perfect
aan bij ons thema Groei en leven. Onze leerlingen
werkten rond een project duurzaamheid
en
vergroening van de leefomgeving samen met
leerlingen van Yuverta aan het ruilen van beton voor
groen.
De praktische uitvoering van de workshop vond deze
keer plaats in de gemeente Venray. Dank aan Suzanne
Bollen en SedumPlus voor deze gave workshop.
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Bezoek bij SOOOOL10-14

De maand mei stond bij SOOOOL10-14 in het teken van
bezoek. Er waren leerlingen die kwamen meelopen,
maar ook leraren. Van dichtbij en van ver. Onze
leerlingen vertellen veel en graag over hun SOOOOL1014 en laten ook graag zien hoe ze aan het werk zijn op
het Zorg & Welzijnplein bijvoorbeeld. Ook de collega’s
van de beroepsgerichte vakken op het Dendron College
vertellen over hun vak en het werken met onze jonge
leerlingen. Er hebben een zestiental collega’s een
dagdeel meegelopen. Daarnaast is er een hele delegatie
uit Goes (Zeeland) bij ons komen kijken, omdat ze ook
een programmalijn voor een tienercollege willen
ontwikkelen.
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Emoties en emotieregulatie

Feedback van onze kids

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. Onze leerlingen bespreken hier de
GGGGG-formulieren die worden gebruikt bij het
bespreken van emotieregulatie.

Op basis van de feedback van onze leerlingen
worden de formulieren aangepast. Ze dragen
goede verbeterpunten aan, die inderdaad ervoor
zorgen dat het een GGGGGG-formulier wordt. Het
gaat om het beschrijven van een Gebeurtenis,
Gevoel, Gedachte, Gedrag en Gevolg.
Onze leerlingen hebben daaraan toegevoegd:
Gewenst gedrag, wat had je beter kunnen doen?
Verder hebben onze leerlingen ook nog geholpen
bij een filmpje over emoties dat meester Jorn bij
zijn afstudeergesprek heeft gebruikt.
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Emotieregulatie

Onder invloed van hormonen schieten emoties bij
pubers alle kanten op. Dat hebben onze leerlingen
goed in beeld weten te brengen door middel van
allerlei foto’s waarop zij een emotie tot uitdrukking
brachten. Daarna zijn er nog tal van foto’s gemaakt die
samen
een
beeldverhaal
vormen
over
emotieregulatie. De kernboodschap van het verhaal
is, dat je door middel van coaching leerlingen kunt
helpen bij het reguleren van hun emoties en dat je
met
leerlingen
kunt
werken
aan
een
emotiewoordenschat, zodat zij al hun emoties onder
woorden kunnen brengen om zichzelf goed uit te
drukken. Deze vaardigheden dragen bij aan meer rust
voor de leerling en de klas.
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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 de
BLOGS.
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