Aan: leerkrachten en ouders van leerlingen in groep 8 met een vwo+-advies

Utrecht, 25 september 2018

Geachte heer/mevrouw,
Het Utrechts Stedelijk Gymnasium biedt dit schooljaar voor de vierde keer een speciaal
programma aan voor leerlingen van groep 8 met een vwo+-advies. Over dit project, de
zogenoemde USG-Junioracademie, leest u meer in deze brief.
De USG-Junioracademie
De USG-Junioracademie is een programma voor gemotiveerde leerlingen in groep 8 die toe
zijn aan een extra uitdaging. Deze leerlingen zullen zich wekelijks verdiepen in een specifiek
onderwerp. Ze krijgen niet alleen veel informatie, maar gaan ook actief met opdrachten en
onderzoek aan de slag. Ook krijgen de leerlingen huiswerk mee, waar ze op de basisschool of
thuis verder aan kunnen werken. Leerlingen uit klas 5 en 6 van het Utrechts Stedelijk
Gymnasium zullen de lessen regelmatig ondersteunen.
Modules
Er zijn twee lessenreeksen: van oktober t/m februari en van februari t/m juni. Tijdens elke
reeks kan een leerling kiezen uit een aantal lesmodules. Het aanbod voor het schooljaar
2018 – 2019 vindt u hier: https://www.usgym.nl/usg-junioracademie
Doelgroep
Deze lessen zijn bedoeld voor leerlingen in groep 8 die een vwo+-advies hebben, die
gemotiveerd zijn om extra uitgedaagd te worden en die het leuk vinden om 90 minuten per
week op het Utrechts Stedelijk Gymnasium les te krijgen op een manier die, wat betreft
didactiek en niveau, past bij de onderbouw van het gymnasium. Er wordt het volgende van
de leerlingen gevraagd: zelfstandigheid, goed kunnen samenwerken, een brede interesse en
vooral een grote mate van nieuwsgierigheid naar nieuwe kennis. We werken vanuit het idee
dat deze leerlingen vooral zelf willen onderzoeken, samen willen werken aan uitdagende
projecten en zelf oplossingen willen bedenken. De basisschool doet de selectie: deze bepaalt
zelf of een leerling geschikt is voor deelname.
Voor leerlingen van groep 7 is helaas geen plaats, aangezien er elk jaar een te groot aantal
aanmeldingen is en het programma specifiek voor leerlingen van groep 8 bedoeld is.

Algemene informatie
Lestijden

Data van de
lessen

De lessen vinden plaats op vrijdagochtend, van 9:00u tot 10:30u. In een
enkel geval kan worden afgeweken van deze lestijden.
Leerlingen kunnen deelnemen aan één module per half jaar. Leerlingen
mogen per jaar twee modules volgen.
Eerste periode:
November 2018 t/m februari 2019.
Tweede periode:
Maart t/m juni 2019
In deze tweede periode zal ook nog een module economie aangeboden
worden.
Zie de programmabeschrijvingen op www.usgym.nl voor de exacte data.

Er wordt w.b. huiswerk en opdrachten zo veel mogelijk rekening gehouden
met vakanties, schoolreizen en afname Citotoetsen.
Locatie
De lessen vinden plaats op het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Een deel van
de lessen vindt plaats in het hoofdgebouw, een ander deel in het bijgebouw
aan de Nooteboomlaan, dat op 5 minuten lopen van het hoofdgebouw ligt.
Aantal
Er is plaats voor maximaal 30 leerlingen per modules. Er zal bij een te grote
leerlingen
aanmelding een loting plaatsvinden. Het moment van aanmelding is niet
van belang voor de plaatsing, mits deze binnen de aanmeldingstermijn valt.
Transport
Het transport van en naar de Junioracademielessen valt onder de zorg en
verantwoordelijkheid van de ouders en/of de basisschool.
Toestemming Voor deelname aan dit project is zowel de toestemming van de ouders als
van de basisschool vereist. Als een leerling aangemeld wordt, gaan wij
ervan uit dat de basisschool hiervan op de hoogte is en toestemming voor
deelname verleent.
Aanmelding
Leerlingen kunnen zich per module opgeven via het aanmeldingsformulier
en kosten
dat te vinden is op de website van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. De
aanmelding sluit op vrijdag 12 oktober.
Kosten
De kosten bedragen 50 euro per module per leerling. Als u als ouder bericht
van ons ontvangt dat uw kind geplaatst is, ontvangt u per e-mail tevens een
rekening voor de cursus.
Als u vragen heeft, kunt u met mij contact opnemen via e-mail (bpol@usgym.nl) of
telefonisch tijdens kantooruren (030-2122199).
Vriendelijke groet,
Bernard Pol
Coördinator USG-Junioracademie, Utrechts Stedelijk Gymnasium

