
 

WeFbsite: https://sooool10-14.nl/   
- 
Contact:  06-43939854  

E
d.stals@stichtinglvo.nl

 
 

   SOOOOL10-14 
  BLOG 42 
   januari | 2022 
  Kort, maar rijk en gevarieerd 

De maand januari was een korte. Goed drie 
weken, maar wat leerden we weer veel. Corona 
slaat genadeloos toe. We kunnen niet 
voorkomen dat we weer een dagje online les 
hebben. Zodra een van de vaste leerkrachten 
uitvalt en daarnaast ook nog vo-docenten ziek 
zijn, wordt het lastig om alle leerlingen op 
school te bedienen. Als er dan ook nog geen 
vervanging mogelijk is, is het een zegen dat we 
kunnen schakelen naar online onderwijs. 
Gelukkig zijn we daar goed in.  
We starten deze maand met het thema 
Ontdekken en onze leerlingen maakten hun 
DIAtoetsen voor taal en rekenen. We kregen 
bezoek van de inspectie en we sloten de maand 
af met onze kinderoperette/ popopera Wraak. 
 
 

 

 

 
 
Nieuwe leerlingen 
 
Na de kerstvakantie hebben we nog 3 nieuwe 
leerlingen gekregen bij SOOOOL10-14. Ze hebben 
een intakegesprek gehad en een aantal dagen 
meegelopen. Ze wennen snel en hebben helemaal 
geen spijt van hun overstap zo midden in het jaar. 
 
We wensen Lana, Quchyana en Lyla veel succes en 
vooral ook heel veel leerplezier bij SOOOOL10-14. 
 
Op dit moment hebben we 50 leerlingen.   
De verdeling is als volgt: 
 
 19 in groep 7 
 21 in groep 8 
   6 in de brugklas  
   4 in de tweede klas van het vo 

 
De leerlingen zijn ingedeeld in twee stamgroepen 
Die periodiek va samenstelling wisselen. 
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Corona, corona, corona 
 
Met spanning wachten we in de kerstvakantie de 
persconferentie van 3 januari af. Yes! De scholen 
mogen weer open en de quarantainemaatregelen 
voor leerlingen onder de 18 worden versoepeld. Het 
virus gaat echter flink rond. Dat merken wij 
natuurlijk ook. Er zijn besmettingen onder leerlingen 
en personeel. Dankzij de flexibiliteit van het team 
hebben we veel zelf op kunnen vangen.  Maar het 
betekent ook dat we in januari toch nog een keer 
een online lesdag hebben. Gelukkig kunnen we 
soepel schakelen van fysiek onderwijs naar online 
en terug. 8.15 laptop ophalen en om 9.00 uur 
iedereen online in de les met een aangepaste 
dagplanner. 
 

Diatoetsen 

Na een weekje school beginnen we ook met het 
afnemen van de Diatoetsen voor taal, tekstbegrip 
en rekenen. We doen er deze keer lang over voordat 
iedereeen getoetst is, omdat er meer leerlingen 
vaker afwezig zijn. De uitslagen worden door de 
coaches besproken bij de voortgangsgesprekken.  

Nieuw thema: Ontdekken 
 
Bij SOOOOL10-14 werken we met 5 brede 
thema’s waaraan we allerlei vakken en leerdoelen 
koppelen. In januari zijn we gestart met het 
thema Ontdekken. Onze leerlingen werken aan 
een verplichte Quest en daarnaast ook aan een 
vrije Quest. Voor sommige kinderen is dat laatste 
nog lastig. Vrijheid doet een beroep op 
zelfsturend vermogen en dat is nog niet bij 
iedereen voldoende aanwezig. 
Er zijn ook allerlei kleinere activiteiten rond het 
thema Ontdekken in de klas zoals energizers en 
proefjes doen. Op de creatieve vrijdag leren 
leerlingen anders kijken met optische illusies.  
De verplichte Quest is deze keer Ontdek de 
politiek. Hierbij verdiepen leerlingen zich in de 
(gemeente)politiek. Ze gaan kennis maken met 
en ervaring opdoen met onze democratische 
cultuur. We werken daarbij aan verschillende 
leerdoelen voor de vakken: Burgerschap, 
Nederlands, Kunstvakken en aan brede 
vaardigheden. Leden van de gemeenteraad, de 
burgemeester van Horst aan de Maas, de 
kinderburgemeester en de kinderraad doen 
allemaal met ons mee met allerlei  verschillende 
activiteiten.  
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Gereedschapskist lesmateriaal 
We werken met allerlei open source materiaal bij 
Ontdek de politiek en arrangeren zo ons eigen 
onderwijs. 
 
Kennis: wat doet de gemeenteraad?  
Ontmoetingen: met plaatselijke politici, de 
burgemeester, de kinderburgemeester en de 
kinderraad. 
Vaardigheden: leren debatteren, samenwerken, 
Doen!: samen een politieke partij oprichten en staan 
voor bepaalde wensen voor een aankoop bij SOOOOL.  
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Agenda februari en maart 
4 februari:  gastles burgemeester Palmen 
9 februari:  leren debatteren met Hielke Hertsig (CDA) 
16 februari: LET OP! Op deze dag hebben we gewijzigde 
lestijden!: school van 11.00-17.00 uur. Ontmoeting en 
debat met de kinderraad van 15.00-17.00 uur. Dit debat is 
te bekijken via de live stream van de gemeente.  
23 februari: Partijpolitiek met Yvonne Douven (VVD) 
De leerlingen gaan ook zelf politieke partijen oprichten en 
een voorstel doen voor een grote aankoop voor 
SOOOOL10-14. We houden ook verkiezingen en daaraan 
voorafgaand een debat. We hopen dat onze leerlingen hier 
veel van leren.  

  
 
Hoog bezoek bij SOOOOL10-14 
 

Op woensdag 19 januari was er op het Dendron 
College een ontmoeting tussen de Inspecteur 
Generaal van de Onderwijsinspectie (mevrouw 
Oppers) en de voorzitter van het college van 
bestuur van stichting LVO (Eugène Bernard)  waar 
het Dendron College toe behoort. 
Leerlingen konden zich aanmelden om met de 
bezoekers in gesprek te gaan. Om een 
afspiegeling van onze leerlingenpopulatie te 
geven, hebben we daarnaast ook een aantal 
leerlingen  gevraagd om mee te doen. Zo deden 
er uiteindelijk zowel jongens als meisjes mee die 
al in hun 4e jaar bij ons zitten, maar ook leerlingen 
die net gestart zijn. Leerlingen die gaan 
uitstromen bij Yuverta of bij Dendron en leerlingen 
die nog bij ons blijven. Kortom een 
dwarsdoorsnede van  onze populatie. 
Onze leerlingen hebben aan de hand van grote 
foto’s verteld wat SOOOOL10-14 voor hen 
betekent en waarom ze voor dit onderwijs 
hebben gekozen. Ze hebben uitstekend 
uitgelegd waarom 10-14 voor hen de beste 
keuze was. 
 
GGD spreekuur en onderzoek 
Elke eerste maandag van de maand houdt 
Mariska Poels spreekuur voor onze 
leerlingen bij ons op locatie. Iedereen die 
vragen heeft over mentale en fysieke 
gezondheid kan bij haar terecht. Mariska is 
(jeugd)verpleegkundige bij de GGD  en is 
onlangs ook bij ons geweest voor het 
schoolonderzoek voor leerlingen die dit jaar 
14 jaar zijn of worden. Alle leerlingen waren 
bijzonder positief over de sfeer bij 
SOOOOL10-14. Dat kregen we als feedback 
en daar zijn we blij mee.  
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Ontdekken: optische illusies 
 
Bij ontdekken hoort anders leren kijken. Als je anders 
kijkt, ontdek je immers nieuwe dingen. 
 
In het plaatje hiernaast zit een mooie jonge vrouw maar 
ook een lelijke ouwe vrouw verstopt. Welke zie jij het 
eerst?  
 
Gevoed door allerlei optische illusies op het scherm, 
waarin leerlingen steeds meer nieuwe dingen ontdekken, 
gaan ze zelf aan de slag met het maken van tekeningen 
waarin de illusie van beweging zit.  
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Vrije Quest ruimte en planetenstelsel  
 

Een aantal leerlingen werkt deze maand aan een 
vrije Quest over de ruimte en ons planetenstelsel. 
Leerlingen leerden hierin van elkaar. Er waren 
experts en beginnelingen met interesse voor dit 
onderwerp, juist omdat ze er nog niet zoveel 
vanaf wisten. 
 
We hebben er voor SOOOOL10-14 een kleurrijke 
plafonddecoratie aan over gehouden en een 
poster met de kenmerken van elke planeet. 
Hiermee kunnen al onze leerlingen iets leren over 
ons planetenstelsel.  Mooi hoor! 

     
  



 

7 
 

Workshop Dier 
        

Bij Yuverta staat ook in de maand januari nog een keer 
de workshop Dier op het programma. Jaarlijks merken 
we al bij de intakegesprekken dat heel veel leerlingen 
graag iets willen leren over dieren. De workshop Dier 
is dan ook altijd zeer gewild. Niet zo verwonderlijk als 
je ziet wat onze leerlingen allemaal beleven tijdens 
deze workshops.  
Bij dierenartspraktijk Yuverta leren leerlingen hoe ze 
een infuus moeten aanbrengen en hoe een hond wordt 
klaar gemaakt voor een operatie. Het is een genot om 
al die leergierige snoetjes te zien. 
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Dieren voor elk wat wils 
 

Bij de workshop Dier kunnen leerlingen een dier 
uitkiezen waarover ze meer willen weten. Over dat 
dier gaan ze een werkboekje maken met opdrachten. 
Het blijft natuurlijk niet bij theorie. Onze leerlingen 
gaan ook werkelijk aan de slag met konijnen, slangen, 
baardagamen en andere dieren en leren hoe ze in 
praktijk verzorgd moeten worden. 
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 `   
  Nog meer  
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Over je angst heen stappen 
 

Niet iedereen durft zomaar een slang vast te houden.  
En dat mag. Maar als je je eenmaal over je 
aanvankelijke  angst hebt heen gezet en het toch 
durft, dan voel je je ook echt wel trots. En dat is ook 
duidelijk te zien. 
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Workshop techniek: een droom! 
 

      Alle leerlingen krijgen wekelijks een workshop techniek. 
Momenteel werken ze aan een grote opdracht. Bijna alle 
leerlingen geven aan dat ze erg trots zijn op wat ze 
hebben gemaakt en geleerd bij techniek. De een heeft 
vooral genoten vanwege het werken met echte grote 
machines, terwijl de ander dat juist nog een beetje eng 
vindt en vooral het ontwerpen of het stofferen van de 
kamer erg leuk vindt. Ze maken een eigen ontwerp van 
een droomkamer en vervolgens maken ze deze na op 
schaal. Met heuse deuren en ramen die  omgerekend 
de juiste maten hebben. Het eindresultaat is een echte 
maquette. De kamer wordt aangekleed  met 
vloerbedekking, gordijnen, meubels en allerlei snufjes 
die leerlingen belangrijk vinden.  
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Veilig werken 
 
Niet voor niets heeft de docent (Koen Jacobs) in de 
eerste maanden veel aandacht besteed aan veilig 
werken bij techniek. Nu brengen leerlingen het in 
praktijk. Zie ze staan werken met die grote machines. 
Wie durft mag het helemaal zelf doen, wie nog een 
beetje huiverig is, krijgt hulp. 
Wat een kanjers! 
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 Elke droomkamer anders 
  

Elke droomkamer is anders. We zien hoogslapers, 
laagslapers en middenslapers. We zien droomkamers in 
allerhande kleuren en voor vloeren en wanden zijn ook 
diverse materialen gebruikt. Grote ramen, kleine ramen, 
rechthoekig, vierkant en gebogen. Ieder kind zijn eigen 
kamer en zijn eigen droom. 
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 Gymles bij Chantal Baghuis 
     

Veel variatie in beweegactiviteiten. Van spel-les tot 
materialen-les. En stoer klimmen op de klimwand. Alleen 
kom je ver, samen kom je verder. Geef elkaar tips! 
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Eindelijk: de kinderoperette/popopera! 
 
Onze leerlingen zijn vanaf half oktober zo’n  10 weken op 
vrijdagmiddag bezig geweest met de kinderoperette. Het 
doel is een uitvoering tijdens ons kerstevent op 20 december 
in DOK6, waarbij alle vaders, moeders, broers en zussen 
welkom zijn. Eerst brainstormen ze samen: waar moet het 
verhaal over gaan? Vervolgens wordt bedacht welke details 
er zeker in moeten. Leerlingen kunnen kiezen of ze mee 
willen doen aan de popopera en in welke rol dan wel: zingen, 
dansen en acteren, of zorgen voor kleding, grime of decor.  
In de herfstvakantie maken Tina Brouwers en Kyara Verbunt 
de liedteksten en de choreografie van de dansjes op basis 
van wat onze leerlingen hebben bedacht. Ook kinderkoor 
Het Meuleveld doet mee om de zang wat meer volume te 
geven. In november beginnen de repetities, werkt de 
decorploeg aan decors en bepaalt de groep kleding en make-
up de outfits en de kapsels van iedere rol. 

Lockdown 
Helaas gaat Nederland een paar dagen voor de 
uitvoering in lockdown. Ons kerstevent kan dus 
helemaal niet doorgaan. Dat is natuurlijk voor 
iedereen een geweldige domper. Een extra week 
vakantie maakt zoiets niet goed.  
De nieuwe datum is 31 januari 2022. De vele 
besmettingen maken het in die laatste week van 
januari nog even heel spannend. Als er 
hoofdrolspelers ziek zijn, kan het alweer niet 
doorgaan. Een leerling kan uiteindelijk jammer 
genoeg niet meedoen, maar de opnames gaan 
door! 

 
 
  

Generale repetitie 
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Kleding en make-up 
 
De dames van grime en kleding nemen hun taken 
bijzonder serieus. Kleding en kapsels moeten 
onberispelijk en volgens afspraak zijn. Tijdens de 
opnames wordt de make-up tussentijds vakkundig 
bijgewerkt. En heeft een van de danseressen een klein 
gaatje in de panty, dan komt er als bij toverslag een bus 
haarlak uit de tas en wordt een echte grote ladder met 
wat spuitwerk voorkomen. Dit zijn echt professionals! 
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Decor en oefenen vooraf 
 
De decorploeg zorgt voor decor en rekwisieten. 
Ook dit is een perfect stukje werk. 

  
En leerlingen met veel tekst moeten natuurlijk ook 
flink oefenen. Verder is er veel overleg om alles zo 
perfect mogelijk op elkaar af te stemmen. 
Op school oefenen leerlingen in januari elke vrijdag 
tijdens de creatieve middag om te zorgen dat de  
teksten en liedjes  goed in het geheugen blijven zitten 
tot het moment van de uitvoering. 
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31 januari: het is zover!  
 
Kleding, kapsels en make-up klaar en de headsets zijn 
aangesloten. Nog één keer alles doornemen op het 
grote podium. Kinderkoor Het Meuleveld voegt zich bij 
ons op het podium. Van twee liedjes wordt het intro 
even geoefend en dan beginnen de opnames.  
Dankzij Cult. Content Creators hebben we een 
prachtige video van onze operette. We danken de 
Muzikantine: Janneke Saris, Tina Brouwers en Kyara 
Verburgt voor de professionele begeleiding van onze 
leerlingen. Wat een gave popopera is dit. We zijn heel 
erg trots! 
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De uitvoering 
 
Een prachtig verhaal in de wereld van de kerstelfjes 
met pesten als thema en een universele boodschap. 
De titel Wraak klinkt misschien niet vredelievend, 
maar er zit toch echt een kerstboodschap in dit stuk: 
 
De conclusie is namelijk:  
 

Niets is beter dan vriendschap! 
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Première van de film  
Met de Kinderoperette/popopera sluiten we de eerst 
maand van het nieuwe jaar af. De toon is gezet 😊 
Na enkele dagen konden we samen in de klas de 
première van de film beleven.  
Op You Tube is Wraak makkelijk vindbaar. Het echt 
een aanrader:  
 
 SOOOOL10-14 POP OPERA WRAAK / Muzikantine 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


