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Kom je ook naar ons Open Huis? Je bent van harte welkom!

‘Op UniC ontdek je veel zelf. Dat vind ik echt leuk! Bij Engels bijvoorbeeld ga je ook gewoon woordjes leren, maar je krijgt veel vrijheid om dingen op je eigen manier te doen. In de bovenbouw hebben we bijvoorbeeld Challenges. Dan worden 4 vakken met elkaar gecombi- neerd en werk je met een groepje aan een open opdracht. Aan het begin van dit jaar was dat een wedstrijd waar we aan mee konden doen. We mochten oplossingen bedenken voor  de stad in het jaar 2050. Superleuk, want daar mag je helemaal zelfstandig mee aan de slag. Hoe je dat precies doet, leer je natuurlijk in de onderbouw. In mijn groepje maakten we een animatiefilmpje waarin we de oplossing voor de stad in 2050 hebben verteld en getekend. We wonnen daarmee ook nog eens de 2e prijs en kregen een weekend naar Rotterdam cadeau.’Violet Oosterwijk (17 jaar), 6 vwo UniC 

Leerlingen van UniC slepen prijzen in de wacht

De Universiteit van Wageningen schreef een wedstrijd uit  
voor middelbare scholieren. Bedenk hoe een stad er in 2050 

uit zal zien. Veel scholen deden mee, maar de leerlingen 
van UniC wonnen de 1e, de 2 en de 3e prijs. Waarom? 

Leerlingen van UniC zijn ondernemend én creatief. 
Originele inzendingen dus die opvielen!

 Open Huis en open lesmiddag 
Er is van alles te beleven tijdens ons Open Huis. Kom kijken, doe mee! Natuurlijk kun 

je ook vragen stellen. Onze leerlingen en docenten gaan graag met je in gesprek.

Kom kijken, doe mee!  Open Huis UniC:
Vrijdag 5 februari 2016:

19.00 - 21.00 uur.
Zaterdag 6 februari 2016: 

10.00-13.00 uur.

Open lesmiddag, kom je ook?  
Dinsdag 9 februari 2016:        

13.30 - 15.30 uur.
Woensdag 10 februari 2016: 

13.30 - 15.30 uur.



Plezierig samenwerken met het kwaliteitenspel 
Op UniC voer je veel opdrachten uit in een maatjescirkel. Dat is een groepje 

leerlingen waarin je met elkaar samenwerkt. Dat gaat niet vanzelf.  Daarom leer 
je bij ons hoe je fijn met elkaar kunt werken. Daar hebben we bijvoorbeeld 
het kwaliteitenspel voor. Hoe werkt dat?  5 leerlingen hebben met elkaar 
een opdracht gemaakt en vinden dat het resultaat beter kan, maar hoe? 

Stap 2
De mentor kijkt mee en  

bespreekt of je die kwalitei-
ten ook echt hebt gebruikt  

bij het maken van de  
opdracht. Dan ontdekken  
de leerlingen al heel snel 

waar het mis ging. Iemand 
heeft bijvoorbeeld een film-
pje gemaakt, terwijl hij veel 

beter is in het nadenken  
over het filmverhaal.

Hoe ziet jouw ideale school eruit? 
Doe mee!

Stap 3
Met elkaar kijken de  

leerlingen hoe ze  bij een  
volgende opdracht alle 5  
iets kunnen doen waar ze 
goed in zijn. Ze gaan dus 
allemaal hun kwaliteiten 
beter gebruiken en daar-
door  wordt het resultaat 

vanzelf beter. 

Stap 1
Hun mentor pakt de kaartjes 
van het kwaliteitenspel erbij. 

Iedere leerling denkt dan 
even na waar zijn medeleer-
lingen goed in zijn. Daar kiest 
hij kwaliteitenkaartjes bij en 

deelt die uit. Dat is leuk, want 
een kwaliteit is gewoon een 
compliment. Het is iets waar 

je goed in bent. Iedereen 
heeft in totaal dus 4 kaartjes 

met 4 kwaliteiten erop.

Succes!

WIL JE DEZE NIEUWSBRIEF PER MAIL ONTVANGEN? GEEF JE OP BIJ GROEP8@UNIC-UTRECHT.NL 

 Beschrijf het in maximaal 200 woorden. Je mag natuurlijk ook een  
filmpje maken of een tekening. Doe het op jouw manier en mail het 

naar administratie@unic-utrecht.nl  Schrijf wel even je naam en telefoon-
nummer erbij! Doe je mee? We zijn benieuwd naar jouw verhaal en 

we delen een paar leuke cadeautjes uit voor bijzondere,  
mooie of originele inzendingen. 

Dit jaar kies je de 

middelbare school 

die bij je past, maar 

hoe ziet jouw ideale 

school er uit?

Zou je je eigen tijd in 
willen delen of vakken 

willen volgen op 
verschillende scholen? 

Wat zou jij nou fijn en plezierig vinden als je het zelf mocht bepalen? 
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