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Kom naar UniC, bezoek ons Open Huis
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Kom met je ouders naar ons Open Huis. Er is veel
te zien, te doen en te beleven. Je kunt ook vragen
stellen aan (oud)leerlingen en docenten van UniC.
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Data:
vrijdag 6 en zaterdag 7 februari 2015
Tijd: vrijdag van 19.00 uur - 21.00 uur
zaterdag van 10.00 uur - 13.00 uur
Adres: Van Bijnkershoeklaan 2 in Utrecht
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Winnaars selfie-wedstrijd
Onze havo-vwo school bestaat
10 jaar. Heb jij ook een tijdelijke
tattoo van ons gekregen en een
mooie, leuke of gekke selfie
gemaakt? Tijdens ons Open Huis
maken we de winnaars bekend en
delen we de prijzen uit.

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

Op unic

• volgen leerlingen allemaal dezelfde vakken,
zoals Nederlands, Engels, wiskunde en biologie.

Waarom?

• Veel scholen zijn nou eenmaal gewend aan de
gewone vakken.

• krijgen leerlingen naast die vakken
een extra vak: MotiVaktie.

Waarom?

• Op onze school willen we je de
vrijheid geven om 2 uur per week
zelf te kiezen wat je wilt leren.

Tip: onthoud dit verschil! Later dit jaar kun je prijzen winnen met een
wedstrijdje over de verschillen tussen UniC en andere middelbare scholen.

Wil je deze UniC-nieuwsbrief per mail ontvangen? Geef je op bij groep8@unic-utrecht.nl
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Om in te vullen
Als ik zelf kies, wat ik mag leren,
dan ga ik aan de slag met:

?

ZO WERKT MOTIVAKTIE OP UNIC

Het draait om jouw talent. Wat vind je leuk?
Wat wil je graag weten? Samen met een klasgenootje maak je een plannetje voor 2 uur
per week, 6 weken achter elkaar. Je docent
MotiVaktie helpt je op weg
en geeft tips. Na 6 weken
presenteer je het resultaat
aan je klas. Dit kan je helpen om
in de loop van de jaren op UniC te ontdekken
welke dingen bij jou passen en misschien ook
welke studie je zou willen gaan doen.

