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UniC-leerlingen voeren actueel en professioneel debat
‘Een week waarin je eigenlijk geen les hebt en vooral
leuke dingen doet.’ Zo legt Emmi uit leerjaar 2 aan

Van de direc tie

Sprekend Rijk
De komende maanden zullen veel
leerlingen uit groep acht bij UniC
komen kijken, tijdens de open
dagen en de open lesmiddagen.
Wordt UniC de school waar zij
hun schoolloopbaan vervolgen?
Als zij voor onze school kiezen
gaan ze deel uitmaken van een
leer- en leefgemeenschap waar zij
zich breed zullen ontwikkelen.
Als individu en als lid van de UniCgemeenschap. Want niet alleen
het werken aan een mooie (school)
loopbaan is van belang, leerlingen
ontwikkelen zich bij ons ook tot
verantwoordelijke, eigenzinnige en
stevige jonge mensen. Die weten
wat ze willen en waarom. We zullen de nieuwe leerlingen van harte
welkom heten onder het motto:
jij bent UniC, jij maakt het verschil!

leerlingen van groep 8 uit wat een UniC-week is.
Het onderwerp tijdens de 1e UniC-week?
Ontwikkelingssamenwerking en (goed) leren debatteren! De week wordt afgesloten met een prachtige
debatavond voor ouders en leerlingen.

Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking?

Voordat je gaat debatteren, moet je natuurlijk kennis
verzamelen over het onderwerp. Daar is alle ruimte
voor in een UniC-week en dat maakt veel los. Jip:
’Je word echt meegetrokken in het thema, omdat je er
de hele week mee bezig bent.’ Laura vult aan: ‘Ik weet nu
dat het leven dus anders kan zijn. Dat niet iedereen in
de wereld naar school kan.’ Tysa: ‘We zijn als klas hechter geworden en hebben elkaar beter leren kennen.’

Eregasten uit de politiek en
ontwikkelingssamenwerking

Debatteren voor 200 ouders en 120 klasgenootjes is
niet niks. Als ook Tweede Kamerlid Marit Maij, Eerste
Kamerlid René Dercksen en de directeur van Stichting
Edukans Ron Rijnbende van de partij zijn, is het helemaal

Van links naar rechts Jip, Laura (op rug) en Tysa

spannend. Drie teams gaan er vól in, met succes. Elk
team bestaat uit 4 leerlingen en 1 docent. Tysa, Laura en
Jip doen ook mee. Ze zijn het unaniem met elkaar eens:
spannend en heel leerzaam. Geleid door een professionele debatleider bespreken de leerlingen alle thema’s
rond de vraag: ‘Moet de Nederlandse overheid meer
geld uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking?’ Alle 12
leerlingen doen het geweldig en Laura en Jip zitten in het
winnende team!

UniC-docent: genomineerd
voor de Nobelprijs voor Onderwijs
Jelmer Evers, docent geschiedenis op UniC is voor de 2e keer genomineerd voor de Global Teacher Prijs en maakt daarmee kans op 1 miljoen

Rijk Vlaanderen

Agenda
Open lesmiddag 13.30 - 15.30
9 februari: leerlingen buiten
Utrecht
10 februari: leerlingen uit Utrecht

Kunstpresentaties
5 havo: 18 en 19 februari
5 & 6 vwo: 11 en 12 februari

Mentorspreekavond
Middenbouw en Bovenbouw
15 februari

Voorjaarsvakantie
22 t/m 26 februari

Excursie Brussel leerjaar 3
21 maart

in juli 2015 in het Engels verscheen. In
het Nederlands verscheen hun boek
onderwijsinnovatie te stimuleren. Wereldwijd worden slechts 50 leraren ‘Het Alternatief. Weg met de afrekengenomineerd. In maart 2016 wordt de winnaar gekozen. Met zijn nomina- cultuur in het onderwijs!’.
dollar. Elk jaar wordt deze prijs uitgereikt door de Varkey Foundation om

tie zet Jelmer UniC wereldwijd op de kaart.

Vernieuwend onderwijs
en spraakmakende publicaties
Met ‘flipping the classroom’
draait Jelmer het onderwijs om. In
de les begeleidt hij zijn leerlingen
en thuis neemt hij de lessen op,
monteert er beelden bij en zet

het op Youtube. De video’s zijn
plezierig huiswerk voor de socialmedia-jeugd en tijdens de les is er
ruimte voor persoonlijke aandacht.
Als vervolg op deze nieuwe onderwijsvorm schreef Jelmer samen met
wiskundedocent René Kneyber het
boek ‘Flip the system – Changing
education from the ground up’ dat

tijdens de les is er
meer ruimte voor
persoonlijke
aandacht
Aan tafel naast Mark Rutte

In december 2015 was Jelmer te gast
bij RTL Late Night waar hij vertelde
over een andere inrichting van het
landelijke onderwijsbeleid, waarbij
de piramide van het ministerie van
Onderwijs wordt omgedraaid. Meer
vertrouwen en meer verantwoordelijkheid voor de leerkracht vormen
de kern van zijn ideeën. Rutte reageerde met een voorstel tot radicale
omkering. ‘Je zou als schoolhoofd
moeten beginnen en alleen leraar
mogen worden als je tot de allerbesten behoort.’
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Caroline Verlee: docente Engels
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Caroline komt oorspronkelijk uit België en is 15 jaar geleden na wat omzwervingen door Europa in
Nederland terecht gekomen. Samen met haar 2 kinderen woont zij sinds 1,5 jaar in Utrecht en geeft
met veel plezier Engels op UniC in leerjaar 3. Haar internationale ervaringen hebben Caroline enorm verrijkt en die boodschap geeft ze terug aan haar leerlingen. Ze presenteert de wereld als global village.

Welke schoolactiviteiten doe jij
‘over de grens’?
‘In leerjaar 3 heb ik het project
Global Citizenship geïnitieerd;
oorspronkelijk een samenwerkingsverband tussen 7 (inter)nationale organisaties (zie logo’s
hieronder). Hieruit vloeiden voor
de leerlingen 12 verschillende
projecten voort, met verschillende activiteiten. Realiseren van
social media-marketingcampagnes
bijvoorbeeld, evenementen orga-

niseren voor vluchtelingen in de
opvang aan de Amerikalaan, een
uitwisselingsproject uitvoeren met
internationale leerlingen. Ieder
kiest een project op basis van
interesse en talent en leerlingen
werken met elkaar samen binnen
projectteams. Ze geven de projecten zelfstandig vorm in overleg met
de contactpersonen. Op die manier
laten ze ondernemerschap zien.’
Wat is de positieve uitwerking van
dit project op je lespraktijk?
‘Het Engelse lesmateriaal binnen
dit thema sluit nauw aan bij de

Toekomstmuziek

UniC biedt eigentijds onderwijs. Zo krijgen leerlingen bij ons
de ruimte om aan hun eigen toekomst te werken. Dat doen we
onder andere bij MotiVaktie 		

belevingswereld. Leerlingen leren
op andere manieren samenwerken
omdat ze ook moeten overleggen
met mensen in andere klassen.
Zelfs met totaal andere landen
waardoor face-to-face vergaderen niet mogelijk is. De contactpersonen bevinden zich in het
buitenland en/of zijn anderstalig,
waardoor de leerlingen in het Engels gaan communiceren. Zo zijn er
skype-vergaderingen met Sarajevo
en Parijs, wordt er gemaild met de
Verenigde Staten en zijn leerlingen
geïnspireerd door uitwisseling met
teams in Bhutan en Nepal.’

Wat is de betekenis van jouw
project voor UniC?
‘Dankzij dit project kunnen
leerlingen van UniC op een
betekenisvolle manier met hun
Engelse vaardigheden aan de slag.
Ze leren ondernemen en door
de samenwerking met externe
bedrijven komt de buitenwereld
binnen de school. Door groepen
op basis van talenten en interesses samen te stellen, leren ze
ok veel van elkaar en werken ze
plezierig samen. Heel inspirerend
en leerzaam!’

UniC-docente bekend in
binnen- en buitenland
Hester Vogels geeft wiskunde op UniC. Op haar website www.wiskunjeleren.nl
behandelt ze op een toegankelijke manier alle stof voor het eindexamen. Ze

MotiVaktie: wat is het?

Bij dit vak draait het om je eigen talent. Je kiest zelf een onderwerp en gaat er 6 weken lang mee aan de slag. Hard werken, want
je maakt eerst een plan van aanpak. Dan voer je het uit en het
eindresultaat presenteer je aan je klasgenoten.

doet dit aan de hand van video’s en trekt daarmee ook bezoekers uit België,
Curaçao en Suriname. Leerlingen, ouders, grootouders, studenten en collegadocenten maken gebruik van haar uitleg. Reacties op haar website: ‘dankjewel, supergoed uitgelegd’, ‘eindelijk begrijp ik hoe je het domein kunt bepalen
van een wortelfunctie’ enz.

Hoera en o help…

Leerlingen genieten ervan zelf een onderwerp te kiezen:
ontdekken hoe je een boek schrijft, hoe je leert filmen, zelf een
auto maken enz. Elk onderwerp is goed en de uitkomsten zijn verrassend. Soms zijn leerlingen heel tevreden over het eindresultaat
of juist niet. Maar in feite maakt dat niet veel uit. Bij MotiVaktie
gaat het er namelijk om wat je opsteekt tijdens het leerproces.
Ontdek je dat je met het onderwerp verder wilt?
Dan kan het je van pas komen als je je profiel gaat kiezen en/
of je vervolgstudie. Je leert ook andere dingen: bijvoorbeeld dat
je mooie resultaten boekt als je mensen om hulp vraagt die verstand hebben van je onderwerp.

RTL Late Night, het Algemeen Dagblad en het Ministerie
Colofon

Tekst: Docenten UniC
Eindredactie: Eva Meylink
Advies: www. zeepkistsalessupport.nl
Vormgeving: BeeldBuis Grafische Vormgeving

Ook de media hebben Hester gespot. Zo verscheen er een artikel in het
Algemeen Dagblad en schoof ze aan tafel bij RTL Late Night om als 21-jarige docente te vertellen over haar wiskundetalent. Daarna stroomde
haar mailbox vol en krijgt zij nu de kans om met het Ministerie van
Onderwijs mee te denken over de toekomst. Ze werkt ook samen met de
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, geeft lezingen door heel
Nederland en heeft een Facebookgroep voor wiskundeleraren opgericht
om lessen en lesmateriaal te delen.

