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                       Wij wensen je veel plezier in de laatste periode van de basisschool!

‘Leren plannen vind ik echt leuk op UniC. Je krijgt eerst kleine 
opdrachtjes zodat je eraan went. Daarna wordt het steeds een beetje 

meer. Je hebt ook van alles om het makkelijker te maken.  Een  vakdash-
board bijvoorbeeld, een weekplanning , een studiewijzer en een toetsrooster. 

Je wordt ook goed begeleid, vooral door jonge docenten. Dat is extra leuk. En   
je kunt ook dingen aan je mentor vragen. Deadlines zijn belangrijk natuur-
lijk. Als je denkt dat je iets niet op tijd af hebt, moet je dat niet op de dag zelf 
bespreken, maar 2 dagen ervoor. Dan krijg je gewoon uitstel als je een goede 
reden hebt. En weet je wat ik het allerfijnste moment vind? Klikken op de 
knop:  ‘Opdracht inleveren.’ Dan hoef je thuis namelijk níets meer te doen.’Sijtje Burgering (13 jaar), brugklas UniC 

Doe mee aan onze wedstrijd en win een leuke prijs 
In elk nummer van ‘Kom Kijken, doe mee’ vertellen we iets over de verschillen tussen 
UniC en andere scholen. Daar hebben we een prijsvraag aan gekoppeld. Doe je mee? 

Mail je antwoorden naar  Sihem, administratie@unic-utrecht.nl 
1. Wat is de UniC-manier om Engels te leren? 

2. Waarom werken leerlingen op UniC in groepjes aan grote tafels?
3. Hoeveel lesuren per week krijg je op UniC die je helemaal zelf mag invullen?

4. Op UniC werk je met leergebieden. Noem er 2. 

Kom naar de introductiemiddag!
Woensdag 10 juni van 13.30 – 15.30 uur 

Je krijgt een indruk van je eerste leerjaar en je maakt 
kennis met je medeleerlingen en docenten.

Heb jij voor UniC gekozen? 

  Aanmelden? Mail naar 

              a
dministratie@unic-utrecht.nl

mailto:administratie@unic-utrecht.nl 
unic-utrecht.nl


Op UniC gaat het net even anders
Op de meeste middelbare scholen

Op unic

worden natuurkunde, scheikunde, 
biologie, geschiedenis, aardrijkskunde 
en economieals aparte vakken gegeven. 
                                                                                       
Waarom? 
Scholen zijn eraan gewend om dat 
op die manier te doen.

zijn er 2 leergebieden: natuur en maatschappij. 
Leerlingen krijgen dan les rond thema’s zoals 
‘Het werkende lichaam’ en ‘Ik woon in Utrecht’.

Waarom?  
Je leert makkelijker en begrijpt dingen sneller, 
omdat je snapt wat de verschillende vakken met 
elkaar te maken hebben.

Op UniC gaat het net even anders

Wil je deze UniC-nieuwsbrief per mail ontvangen? Geef je op bij  groep8@unic-utrecht.nl

Ik woon in Utrecht. 
Waarom is Utrecht zo als het nu is?

Wat is het?
Een woordspin of mindmap helpt je om te  
brainstormen en te leren. Je maakt een soort  
van “gedachten-landkaart” over een thema. 

woordspin of Mindmap
Wat heb je eraan?
Je leert dingen terwijl je lekker aan het 
tekenen en schrijven bent. Je onthoudt
ook makkelijker wat je leert. Een woord-
spin is een geheugensteuntje waar je
plezier aan beleeft. 

woordspin maken?
1.  Kies zelf een onderwerp.
2. Pak een vel papier of een beeldscherm.
3. Plaats het onderwerp in het midden.
4.  Noteer gedachten en ideetjes die bij  

elkaar horen in een groepje en trek  
er een lijntje omheen.

5.  Komt er iets nieuws bij? Maak dan weer 
zijtakjes.

Meer weten? Op dit filmpje kun je goed  
zien hoe het werkt en wat je er aan hebt.

Veel plezier

unic-utrecht.nl
https://www.youtube.com/watch?v=soj4RKksLmg

