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Leerlingen schrijven advies voor Schiphol
Wij werden op UniC in oktober benaderd door

Van de direc tie

Dave to go!
Hoe ga je om met moderne
media? Het komt voor dat
op scholen zelfs tijdens
excursies mobieltjes worden
verboden. Het wordt als
storend ervaren dat leerlingen
informatie zoeken over een
kunstwerk op een stadsplein,
terwijl een docent er iets
over uit staat te leggen.
Toch is dat juist iets om toe
te juichen, omdat beide
informatiebronnen elkaar
aanvullen. Op UniC zijn
we eraan gewend dat de
leerlingen op internet surfen
en daar naar informatie
zoeken. We leren hen wel,
om zowel tijdens als na
dat zoekproces, de juiste
vragen te stellen en te
controleren of de gevonden
informatie klopt. Dat is een
vaardigheid die essentieel
is om goed te functioneren
in de online informatiemaatschappij.

het adviesbureau Significant. Hun vraag: ‘Zouden
leerlingen van UniC mee kunnen denken over één
van hun cases?’
De uitdaging: schrijf een zo realistisch en multidisciplinair mogelijk advies aan de CEO van Schiphol
en de minister van Infrastructuur en Milieu.

Eerst advies inwinnen

Leerlingen mochten tijdens de projectdag, die georganiseerd werd door de vakken aardrijkskunde en economie, advies inwinnen bij de experts van Significant
en UniC. De eerste ronde was gratis, daarna moesten
de leerlingen met muntjes betalen bij verschillende
‘loketten’. Daardoor dachten zij eerst goed na: ‘welk
advies zou het meest waardevol kunnen zijn?’

Getraind in complexe problematiek

Eens temeer bleek dat onze leerlingen uitstekend
getraind zijn in het aanpakken van complexe problemen. Bij de diverse adviezen die gegeven werden, was
steeds voor een andere, originele insteek gekozen. Het

varieerde van het maken van nieuw land in de Noordzee
tot het inkrimpen en efficiënter maken van Schiphol.

In de rol van minister: ‘Ik heb genoten!’

Een van de medewerkers van Significant speelde de rol van
minister. Hij was zeer te spreken over het eindresultaat. ‘Ik
heb genoten! Je kunt duidelijk zien dat deze leerlingen al
jaren presenteren. Goed zeg, om het zo jong te leren.’ Ook
de leerlingen waren enthousiast. Maud Smit uit 5 vwo: ‘Leuk
dat alle vakken zo bij elkaar komen! Ik wist niet dat er zoveel
bij kwam kijken als je in Nederland iets wilt realiseren.’

Hoera: we hebben weer een schoolkrant!
Na het verdwijnen van de vorige
schoolkrant - Dubbele Punt - had
UniC lange tijd geen schoolkrant.
Daar is eindelijk verandering in
gekomen met onze glossy DAVE.

Tijdschriftproject biedt
inspiratie
Dave Drossaert

Agenda
5 juli 16.00

Diploma-uitreiking vwo

In leerjaar 4 werd dit schooljaar een
project gestart dat prachtige online
tijdschriften opleverde. We werden
vanzelf enthousiast en zo ontstond
het idee om een tijdschrift voor de
hele school te maken. Want UniC
zonder schoolkrant is als bier zonder
alcohol. Wij hebben toch juíst een
school waar een mooie schoolkrant
zou kunnen ontstaan? En dat is de
afgelopen weken gebeurd.

5 juli 20.00

Diploma-uitreiking havo
10 juli

Schoolboeken inleveren
1e helft juli

Uitreiking overgangscertificaten
2 september

Start nieuw schooljaar

Na de MAARTEN en de
LINDA onze eigen DAVE
Onze rector Dave Drossaert moet
eraan geloven: hij is de naamgever
van onze nieuwe ‘schoolkrant’.
En die staat vol met interviews,
columns, (kook)tips, liefdesverklaringen, horoscopen, strips,
mooie foto’s en meer. We bren-

gen nieuws over UniC, maar focussen ons vooral op de mensen
erachter. De mens áchter de docent.
De mens áchter de leerling. Díe
vragen staan centraal in de vele
interviews die het blad telt. Dit
alles wordt ondersteund met
grote foto’s.

Festivalagenda en het
beste recept van de
conciërge
In de afgelopen weken hebben
ongeveer 12 leerlingen uit alle
leerjaren onder begeleiding van

twee docenten met veel enthousiasme gewerkt aan het eerste
nummer van DAVE met als thema:
zomer. Zo werd er bijvoorbeeld
een zomerse festivalagenda opgesteld en onthulde de conciërge zijn beste zomerse recept.
Op 15 mei was de eerste redactievergadering. Alle leden hebben keihard gewerkt en binnenkort is het dan zover. De eerste
DAVE. wordt in de week van 1 juli
digitaal verspreid onder leerlingen, docenten en ouders. Daarna
zal het tijdschrift ieder kwartaal
verschijnen.

Wie is de beste handelaar en wie
maakt de mooiste musical?
Twee uitdagingen voor de leerlingen uit 4 vwo!
In de week van 17 tot en met 21 juni gingen
zij in groepjes van vier aan de slag. Er werd
gestreden voor de eeuwige roem én voor een
felbegeerde beker. De inspiratie voor de uitdaging vormde het BNN-programma ‘Ruben versus
Sophie’. Elke uitzending gaan deze twee presentatoren een uitdaging met elkaar aan, die
binnen 24 uur moet worden volbracht. Ook
de leerlingen moesten binnen een kort tijdsbestek
hun twee opdrachten vervullen.

Met 25 euro op stap
Allereerst werd gestreden om de titel van ‘Beste handelaar’. Voor deze opdracht kregen de
leerlingen een startkapitaal van 25 euro. Het
zomerse weer wakkerde de handelsgeest aan
en al snel kregen meerdere groepjes het idee
om ijsjes te gaan verkopen. Nadat het winnende

groepje bekend was gemaakt, werd overgegaan
naar de tweede uitdaging: wie maakt de mooiste
musical?

De sterren van de hemel gezongen
Het eindresultaat was op vrijdagochtend 21
juni te bewonderen in de aula. De leerlingen
speelden dat het een lieve lust was, de zaal
lag meerdere malen dubbel van het lachen. Na
kort overleg koos de jury unaniem een winnaar: ‘The Voice of Holland’. Deze parodie op
het talentenprogramma had volgens de jury
alle musicalelementen in zich.

London, here
we come!
Voor het eerst in de geschiedenis van UniC
zijn leerlingen op excursie naar Londen

Winnaars gefeliciteerd!

geweest. Deze bestemming was al lange tijd

Nadat ook de punten voor de verschillende
musicals waren uitgereikt, was het tijd voor de
uitreiking van de beker. Welk groepje had met
de twee uitdagingen de meeste punten gescoord? Dat groepje bleek uiteindelijk het team
van Willem, La Toya, Laurens, Yaoming, Ruben,
Nadir en Serra te zijn.

een grote wens van de docenten Engels.

Per bus en per boot
Donderdag 21 maart was het dan eindelijk
zover! Per bus en later per boot vertrokken 17
leerlingen uit leerjaar 4 in de richting van Londen. Ze werden begeleid door twee docenten.
Een groot avontuur! Er was een ambitieus activiteitenschema opgezet, dus de leerlingen waren druk bezet. Het hoogtepunt van de eerste
dag vormde de geweldige musical Billy Elliot.

Uiteraard regent het pijpenstelen
Geheel volgens Engelse stijl kwam op de tweede dag de regen met bakken uit de lucht. Dat
mocht de pret niet drukken. Er werd begonnen
met een kijkje in het theater van Shakespeare,
waarna alle toeristische attracties werden aangedaan die de stad rijk is. De dag werd afgesloten met een griezeltour door Londen.

Buckingham en de pub

Sportieve meiden!

Zondag 30 juni zal Utrecht pink kleuren tijdens de Utregse Meidenloop. Aan deze sportieve
activiteit is als goed doel het Helen Dowling Instituut verbonden (begeleiding bij kanker).
Ook de meiden van UniC, ‘onze meiden’ laten zich op die dag van hun sportiefste kant zien!

Op de laatste dag werd de regen verwisseld
voor natte sneeuw, maar ook toen was het
vooral de gezelligheid die de boventoon voerde.
Buckingham werd bezocht en het beroemde
Camden Town werd aangedaan. Het verblijf
werd afgesloten door gezamenlijk uit eten te
gaan in een echte Engelse pub. Met het buikje
vol propte iedereen zich weer in de bus. Wat
een geslaagde reis!

Het initiatief kwam van Alana de Zeeuw, Ragna van der Valk en Sofie Bresser uit leerjaar 4.

Peentjes zweten tijdens de hardloopclinic
Om zich goed voor te bereiden gingen 15 meisjes uit
leerjaar 1 tot en met 4 keihard aan het werk.
Op vrijdag 7 juni werkten ze zich in het zweet tijdens
een intensieve hardloopclinic onder leiding van Annemieke Offerman (docente Sport) en Eva Meylink
(docente Nederlands). Er werden kilometers
gemaakt in het Utrechtse Julianapark, er werden heuvels beklommen en sprintjes getrokken. Daarnaast
kregen ze een reeks ‘hardlooptips’ en na afloop van
de clinic kregen de meiden een welverdiend ijsje.

Goed bezig én veel succes!
De UniC-meiden (en drie docenten) zullen tijdens de
loop deelnemen aan de 3,5 kilometer, de 5
kilometer en de 10 kilometer. Hartstikke goed, heel sportief en daarom véél succes gewenst!
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