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Jij bent UniC, jij maakt het verschil! 

1A. Vooral  alleen en zelfstandig werken 
1B. Veel samenwerken met andere leerlingen

2A. De hele dag op een domein werken 
2B.  Elk uur van klas wisselen 

3A. Vaak met je laptop werken
3B.  Meestal met boeken werken 

4A. Alleen verplichte vakken volgen
4B.  Vrijheid om af en toe zelf te kiezen wat je leert

5A. Opdrachten uitvoeren buiten de school
5B.  Vooral werken binnen de school

6A. Leren over een thema met daarin verschillende vakken 
6B. Vooral losse vakken leren

7A. Liever de planning volgen die je krijgt
 7B. Zelf leren plannen en organiseren  

8A. Veel initiatief nemen en leren presenteren
8B. Liever opdrachten uitvoeren die je krijgt

1 2 3 4 5 6 7 8

Vul je antwoorden in en kijk op de 
achterkant voor de uitslag.

Doe de test! Wat past beter bij jou: 

traditioneel of modern o
nderwijs?

‘Ik voel me heel erg thuis op UniC! Het is een vrolijke school, met fijne docenten. Die zijn heel open en maken de opdrachten leuker om te doen. Tijdens de zelfstandig werkuren kun je je huiswerk doen, dat is prettig. Je werkt op UniC vaak samen. Dat doe je binnen je maatjescirkel (MC). MotiVaktie vind ik top! Tijdens dat vak ben je echt de docent van jezelf. Je bedenkt zelf een project en dat voer je vervolgens uit. Ik ben nu aan het onderzoeken hoe je brood maakt. Op UniC krijg je de kans om alles uit te proberen. Dat mag ook misgaan, als het daarna maar weer goed gaat.’                   Flint de Beaufort Wijnalds (11 jaar)
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Kom naar het Open huis Op UniC op 3 en 4 februari 2017



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

unic-utrecht.nl

Wat is er bijzonder aan UniC?
‘Samenwerken is heel belangrijk op UniC. Dat doe je vooral binnen je Maatjescirkel (MC). 

Bij het vak MotiVaktie kom je echt in actie en draait het om jouw talent. Je bedenkt een 

onderwerp, maakt een plan van aanpak en laat dat goedkeuren door de docent. Daarna 

voer je het uit. Je hebt daar ongeveer 6 weken de tijd voor.’ 

Waarom vind je het leuk om les te geven op UniC? 
‘Ik vind dat we een fijn gebouw hebben. Lekker ruim en kleurrijk. Ook krijg je  

digitaal onderwijs. Dat vind ik belangrijk, want daarmee word je goed voorbereid  

op de toekomst.’ 

‘Wat vind jij opvallend aan UniC?
‘Dat je mag zijn wie je wilt zijn. Daar wordt op UniC nooit moeilijk over gedaan.  

Of je nu felblauw haar hebt of steil blond haar, het maakt niet uit. Zolang je  

maar respect hebt voor elkaar. Dat vinden we op school belangrijk.’  

Waarom bezoek jij de basisscholen? 
‘Ik bezoek de basisscholen altijd met een brugklasleerling. Die kan precies vertellen 

hoe UniC is. Maar het belangrijkste is om jullie enthousiast te krijgen voor 

het Open Huis op 3 en 4 februari. Dan kun je onze school echt meemaken!’ 

Hilda
Docente Frans

Bram
Docent Engels

Spreek met je ouders af wat je wilt zien en weten.

Spreek met je ouders 

af hoe je het gaat 

doen. Soms even 

alleen, soms  even 

samen.

En als je alle schoolbezoeken hebt gedaan? Gewoon ff chillen en er niet meer aan denken.

Kijk rustig rond en 

stel je eigen vragen. 

Laat je ouders 

dat ook doen.

?????

Ga je veel scholen 
bezoeken in korte tijd? 

Help… hoe pak je het aan?

 Stel dezelfde vragen op verschillende scholen.???????????????

Als je een school binnenstapt let er dan op hoe het voelt. De eerste indruk is belangrijk.

Maak een lijstje 
met vragen waar 
je ECHT antwoord 

op wilt.
Vragen

Zit je in lokalen met een kleine of een grote groep?

Hebben jullie domeinen?

Wat voor creatieve vakken hebben jullie?

Wordt er veel gepest op jullie school en wat doen jullie als dat gebeurd?

Hoe geven ze bij jullie op school taallessen?

Hebben jullie ook gym?

Hoeveel kinderen zitten er op deze school?

Ik heb ADHD hoe doen jullie dat met zulke kinderen?

Neem een 

notitieboekje 

en pen mee.

Heb je 1 t/m 10 punten?
Bezoek vooral scholen met traditioneel onderwijs 

Heb je 11 t/m 16 punten? 
Bezoek vooral scholen met modern onderwijs 

Uitslag test 
1A. =1 punt
1b. =2 punt
2A. =2 punt
2b. =1 punt

3A. =2 punt
3b. =1 punt
4A. =1 punt
4b. =2 punt

5A. =2 punt
5b. =1 punt
6A. =2 punt
6b. =1 punt

7A. =1 punt
7b. =2 punt
8A. =2 punt
8b. =1 punt

tips

http://UNIC-UTRECHT.NL
http://unic-utrecht.nl

