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De laatste loodjes

SOOOOL10-14 en de rijke leeromgeving
Ook in juni en juli werkten we samen met de
buitenwereld. Bij het thema Groei en Leven zijn we
bezig met de Quest rond beroepen, met het
afronden van de Quest rond groente en fruit en met
een nieuwe Quest over diverse vogels. Maar
verreweg de meeste indruk op iedereen maakte de
Quest over het einde van het leven. Aan Leven zit
immers onlosmakelijk de dood verbonden. In juni
hebben we ons beziggehouden met dood, verlies en
rouw. Het was zowel voor de leerlingen als voor het
team spannend om te doen.

In juni en juli gaan we verder met het thema Groei
en leven. We nemen Diatoetsen voor taal en
rekenen af bij groep 7. Het team is druk met het
vinden van een nieuwe collega en het voeren van
sollicitatiegesprekken. We voeren ook nog steeds
intakegesprekken met leerlingen die naar
SOOOOL10-14 willen komen en hun ouders.
In deze fase hebben we ook de eindgesprekken
met onze leerlingen en bekijken we welk
programma zij volgend schooljaar zullen volgen.
Ook stonden er nog gastlessen en excursies op het
programma en natuurlijk waren onze leerlingen
verder helemaal gericht op de organisatie van de
daverende Slotweek van SOOOOL10-14, met als
keerzijde natuurlijk het naderend afscheid
van leerlingen die na de vakantie uitstromen
naar het regulier voortgezet
onderwijs en hun ouders.

In juni gingen leerlingen ook op stage bij beroepen
rond Groei en Leven. Zo jong als ze zijn, de stages
maken indruk en geven richting aan keuzes voor
leerlingen binnen het vmbo.

[Typ hier]

[Typ hier]

[Typ hier]

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.
In onze Quests komen de kerndoelen van de zaakvakken
aan
bod,
maar ook digitale vaardigheden,
informatievaardigheden
en
natuurlijk
ook
presentatievaardigheden en Nederlands.
De leerlingen hebben een PowerPoint gemaakt over
Groei en leven bij groente- en fruit. Ze kregen daarbij niet
alleen feedback op de inhoud, maar ook op de technische
kant van een PowerPoint en op de leesbaarheid van hun
product.
Geen drukke achtergronden, gebruik lichte letters op
donkere en donkere letters op lichte achtergronden.
Gebruik niet teveel tekst op een dia, maar steekwoorden
etc.
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Vogels aan de beurt
Na het bestuderen van groei en leven bij de dieren op
de boerderij en bij groente en fruit zijn nu ook de
vogels aan de beurt.
Met veel informatie en werkbladen voor allerhande
vogels leren onze leerlingen over groei en leven bij de
vogels, hun voedsel en de nestbouw
van de
verschillende vogelsoorten.
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Indrukwekkende excursie
Bij het thema Groei en leven besteden we ook aandacht
aan het einde van het leven. Dat betekent onder andere
dat we een excursie hebben bij
crematorium
Boschhuizen in Venray. Leerlingen hebben bij ons altijd
een keuze: meedoen of een ander programma volgen. 10
leerlingen blijven op school en alle anderen gaan mee
Bij het thema Groei en Leven hoort immers
onmiskenbaar ook de dood en het afscheid van het leven.
De medewerkers van Crematorium Boschuizen namen de
tijd voor onze leerlingen en gaven duidelijke uitleg. Zo
kregen onze leerlingen op een integere manier een blik
achter de schermen in de wereld van Uitvaart en
crematie, zonder dat dit direct met een verlies gepaard
ging.
Voorbereiding en nazorg
We bespreken wat we gaan doen steeds zorgvuldig met
leerlingen voor en er is ruimte en begrip voor ieders
verhaal. Daarnaast maken we dankbaar gebruik van de
serie Dood en afscheid van het Klokhuis. Voor de nazorg
staat niet alleen een medewerker van het
uitvaartcentrum tot onze beschikking maar ook onze
verpleegkundige van de GGD.
Niemand heeft van deze mogelijkheden gebruik hoeven
maken, maar het is goed om het achter de hand te
hebben.
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Indrukwekkend! Leerzaam! Dat zijn omschrijvingen die

onze leerlingen zelf gebruikten om uit te drukken wat ze
vonden van hun bezoek aan uitvaartcentrum en
Crematorium Boschhuizen van Coöperatie DELA.
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Alle vragen
zijn gesteld
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Iedereen heeft wel eens een dierbare verloren, zo niet
een mens dan toch minstens een huisdier. Ook daarom
was de Quest over de dood bij het thema Groei & Leven
een heel bijzondere, die indruk heeft gemaakt op onze
leerlingen, maar ook op de ouders die met ons mee zijn
gegaan op excursie en op het team.
Meteen na de excursie gaven leerlingen er zelf woorden
aan.
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Werk in uitvoering: de politie
In de reeks beroepen rond Groei en leven is de
politie aan de beurt. Indra en Lars van politie Horst
hebber zelf ook zichtbaar plezier aan deze gastles.
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Stage bij de Quest
Leerlingen van SOOOOL10-14 kunnen wanneer ze dat
willen altijd op stage om iets te leren in en met de
buitenwereld. De Quest rond Beroepen leent zich
natuurlijk bij uitstek voor een dagje meelopen.
Juul (groep 8 )en Gabriela (vo1) waren samen op stage
bij stichting ORO, dagbesteding De Meent. Voor
Gabriela was deze stage de aanleiding om op het vmbo
voor Zorg & Welzijn te kiezen.
Destiny (groep 7) was op stage bij Maasduinen Staete
in Nieuw-Bergen.
Noa en Lyla (groep 7) deden tijdens de vrije Quest
onderzoek naar glasblazen en glas in lood. Ze waren op
stage bij Gerrit Weijs.
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VAP: verwerking agrarische
producten
De module VAP, verwerking agrarische producten op
Yuverta is zonder twijfel de lekkerste. Bij verwerking
agrarische producten leren onze leerlingen welke
soorten meel geschikt zijn voor de verschillende
lekkernijen.
Fijn aan deze workshop is ook dat je na gedane arbeid
alles zelf op mag eten. Mmm! Lekker! en gezellig!

Samen instructie doornemen, samen baksels
bereiden, samen eten en genieten.
En daarna ook samen opruimen en de keuken spik
en span achterlaten.
Wat een feestelijke afsluiting van een jaar lang
workshops bij Yuverta. De module VAP,
Verwerking Agrarische Producten levert heel veel
lekkers op.

11

12

Workshops techniek
De laatste werkstukken van dit schooljaar die onze
leerlingen maakten bij het vakcollege techniek van het
Dendron College barsten van creatieve ideeën en
technische snufjes. De knikkerbaan van Thijn en Esmee
met het thema ruimtevaart heeft helemaal de wauwfactor: dubbele hoogte, met licht, geluid en een lift.
We zijn weer trots.
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Op Bezoek bij Hogeschool De Kempel
In juni mochten vier leerlingen met de teamleider op
pad om bij Hogeschool De Kempel in Helmond alles te
vertellen over SOOOOL10-14 aan de eerstejaars
studenten van de lerarenopleiding.
Om te zorgen dat veel meer scholen de manier van
werken van SOOOOL10-14 leren kennen, begint het
missiewerk bij de lerarenopleiding. Baudilio, Nina, Noah
en Gulia hebben alles heel er goed uitgelegd. Volgend
jaar komen de studenten bij ons kijken. Waren ze aan
het begin van ons bezoek al geïnteresseerd in wat we
doen, aan het eind waren ze ronduit enthousiast en
nieuwsgierig naar hoe het er in het echt uitziet bij ons.
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SOOOOL10-14 sportief!
Dit jaar een primeur. Voor het eerst heeft SOOOOL1014 meegedaan aan de wandel3daagse van Horst aan de
Maas. Een aantal leerlingen heeft zelf alles geregeld:
deelnemers werven, spandoeken maken, T-shirts
verven etc. Het was een hechte groep, waarin men het
voor elkaar opnam. Een van de leerlingen ging de
laatste dag noodgedwongen in de rolstoel mee. Dat
bleef niet onopgemerkt. De leerlingen verdienden met
hun enthousiasme en de zorg voor elkaar de
Aanmoedigingsprijs van de jury.
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Zorg voor elkaar!
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Afscheid Chantal Baghuis
De laatste week namen we afscheid Van onze lodocent Chantal Baghuis. Dankjewel Chantal, voor al
die leuke lessen, die dankzij jouw inzet helemaal
pasten bij de visie van SOOOOL10-14.
We gaan je missen!
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Say Cheese
Even poseren voor de nieuwe schoolgids hoort er
natuurlijk ook bij,

Cheese!

.
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Afscheid van SOOOOL10-14
Bij SOOOOL10-14 kun je na groep 8, klas 1 of klas 2
de overstap maken naar regulier voortgezet
onderwijs. Dit jaar nemen 8 leerlingen afscheid van
SOOOOL10-14.
Veel succes en tot ziens zeggen we tegen:









Noa Bartelds
Narin Haanen
Vince Mansvelders
Lizzy Voets
Gabriela Manuszak
Jony Zanders
Esmee Fonteijn
Luna Poels

De SOOOOL-verlaters bedenken het dagprogramma voor de laatste schooldag en regelen zelf alles wat
daar verder nog voor nodig is.
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Van het eerste uur

Van de SOOOOL-verlaters van dit jaar zijn er drie voor
ons speciaal bijzonder. Zij zijn de eersten die vier jaar
onderwijs op ons tienercollege hebben gevolgd. We
gaan hen missen!
Na 4 jaar SOOOOL10-14 maken jullie de overstap
naar regulier voortgezet onderwijs. We wensen jullie
super veel succes! En kom vooral ook eens langs om
te vertellen hoe het met je gaat:
 Noa Bartelds
 Narin Haanen
 Vince Mansvelders
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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. Die krijgt ook een plekje in de
BLOGS van SOOOOL10-14.
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