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

“Ik wilde geen middelbare
school waar alles helemaal
vast ligt en je geen vrijhei
Op UniC heb je dat wel. Bi
d hebt.
j het vak Motivaktie mag
je bijvoorbeeld je eigen proje
verzinnen. Ik heb zelf een
cten
film gemaakt en heb in ee
n
w
in
ke
lc
entrum met bezoekers
smaaktesten gedaan tusse
n A- en B-merken. Daar he
b ik veel van geleerd en
het was leuk om te doen. Ik
vind het fijn dat het rooste
r op UniC duidelijk is en
bijna niks uitvalt, op die man
er
ier heb ik ook bijna geen huisw
erk. De docenten zijn
aardig, behulpzaam en kunn
en goed uitleggen. Ze zorgen
voor een goede sfeer
in de klas. Van mijn basiss
chool was ik samen met no
g iemand de enige die
voor deze school koos, maa
r ik heb snel vrienden ge
maakt. Ik moest er wel aa
wennen dat alles digitaal
n
is, maar dat ging best snel
en nu vind ik het heel
handig. Als je van vrijheid
houdt en nieuwsgierig bent
, dan is dit een fijne school vo
or jou.”
Suus Hildebrand, klas......?

Kerstaurant

Voor één avond heeft iedere klas uit leerjaar één een eigen restaurant
gerund. Leerlingen werkten als koks, bedrijfsleiders, financieel
medewerkers, communicatiemedewerkers en gastheren en gastvrouwen. Het hele project hebben zij zelf opgezet. Ze zochten een
locatie voor hun restaurant, deden de inkopen en bedachten en
vertaalden een menu. Op de avond zelf werd er keihard gewerkt
door de koks en gastheren en -vrouwen. Het was een groot succes!

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 1 februari 2019:
19.00 - 21.00 uur.
Zaterdag 2 februari 2019:
10.00-13.00 uur.

Open lesmiddag, kom je ook?
(voor leerlingen buiten Utrecht)
Dinsdag 12 februari 2019:
13.30 - 15.30 uur.
(voor leerlingen uit Utrecht)
Woensdag 13 februari 2019:
13.30 - 15.30 uur.

Plezierig samenwerken met
het kwaliteitenspel
Op UniC voer je veel opdrachten uit in een maatjescirkel (mc). 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? Vijf leerlingen hebben met
elkaar een opdracht gemaakt en vinden dat het resultaat beter kan, maar hoe?

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Hun mentor pakt de kaartjes
van het kwaliteitenspel erbij. Iedere leerling denkt dan
even na waar zijn medeleerlingen 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.

De mentor kijkt mee en
bespreekt of je die kwaliteiten
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 filmpje
gemaakt, terwijl hij veel
beter is in het nadenken
over het filmverhaal.

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 daardoor wordt het resultaat
vanzelf beter.

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

Hoe ziet jouw ideale school eruit?
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Vind je Het leuk
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je liever alleen?
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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 telefoonnummer erbij! Doe je mee? We zijn benieuwd naar jouw verhaal en
we delen een paar leuke cadeautjes uit voor bijzondere,
mooie of originele inzendingen.

unic-utrecht.nl

Succes!

