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                       Wij wensen jou een fijne zomervakantie!

‘Toen ik op UniC begon was ik verbaasd, want de docenten zijn heel 
open. Ik vertelde dat ik op feestjes vaak dj ben en muziek draai. 

Toen vroegen ze mij direct voor het schoolfeest. Supertof en dat doe 
ik nu al bijna 5 jaar! Binnenkort krijg ik mijn havo-diploma denk 
ik. Het contact met de docenten is makkelijk op UniC, je hoeft niet zo tegen ze op te kijken, maar je moet wel leren natuurlijk. Je ontdekt vanzelf waar de grens ligt tussen een goed gesprek met 
je docent en je werk doen.  Als ik weer eens een werkstuk wilde maken over muziek hoorde ik: ‘Rein, het wordt tijd dat je een ander onderwerp kiest.’ Oké dacht ik dan, ze hebben wel gelijk.’Rein de Sauvage (17 jaar), 5  havo UniC 

Mag ik docenten bij de 
voornaam noemen?
Ja, op UniC spreek je 
elkaar bij de voornaam aan.

Antwoorden op de meest gestelde vragen

Uitslag wedstrijd: ontdek de verschillen 
Deed jij ook mee aan de wedstrijd over de verschillen tussen UniC en andere scholen? Dit zijn de juiste antwoorden:

1   Op UniC leer je Engels door onderdompeling met native speakers.
2    Leerlingen werken op UniC aan grote tafels omdat ze veel met elkaar samenwerken en opdrachten maken.

3    Je krijgt op UniC 2 uur per week die je zelf mag invullen.
4    Op UniC werk je met de leergebieden Maatschappij en Natuur.

De winnaars hebben een bioscoopbon ontvangen! 

Ga je net als op een andere school elk uur naar een andere klas?
Nee, op UniC zit je vaak in dezelfde ruimte waar je met andere 
leerlingen aan je opdrachten werkt. Je gaat natuurlijk wel eens naar 
een andere ruimte, als je sport hebt bijvoorbeeld of een kunstvak.

Moet ik zelf werk plannen en organiseren?
Ja, maar in de brugklas leer je natuurlijk eerst 
hoe dat moet. Verder word je goed begeleid 
door je mentor. Je kunt altijd hulp vragen!

?

? ?
?

?

?

?



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

Je maakt kennis 
met je mentor en 
je laptop wordt 
aangesloten op 
het netwerk van 
UniC.

De lessen 
gaan van 
start. 

Brugklaskamp in Austerlitz. 
Je bent vooral buiten actief 
met zwemmen en bosspelen 
bijvoorbeeld en natuurlijk is 
er een bonte avond! 

Je werkt mee aan de voorbereiding 
van het brugklaskamp.

Geheim 
programma 
(kennis-
makingsdag).

Zó begint het nieuwe 
schooljaar….
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Je krijgt van ons per post een lijst 
met alle schoolspullen die je 
nodig hebt in je 1e schooljaar. 
Veel plezier bij het inkopen! 

Software voor je laptop?
Koop het voordelig in, ga naar 
www.slim.nl Gebruik wel je 
mailadres van UniC.  

Welke 
schoolspullen 

kies jij?

unic-utrecht.nl
www.slim.nl

