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Open Huis UniC
Van de direc tie

Dave to go!
Ons Open Huis van 27 en
28 januari was succesvol.
Het aantal bezoekers lag
zelfs 50% hoger dan in
2011. We merken dat ouders
en leerlingen het keuzeproces
voor de middelbare school
heel serieus nemen. Ze
beginnen ook steeds vroeger.
Zo komen er steeds meer
leerlingen uit groep 7 en zelfs
een enkeling uit groep 6.
Soms komen leerlingen zelfs
twee jaar achter elkaar.
Natuurlijk presenteren scholen
zich tijdens het Open Huis op
hun best, vergelijkbaar met
een opgeruimd huis ter
gelegenheid van een
verjaardag. Op UniC proberen
we wel eerlijk te informeren.
We schakelen daarbij ook
ouders in van leerlingen die al
op UniC zitten. Zij doen hun
verhaal en mogen ook een
kritische noot laten horen.

Dave Drossaert

Agenda
Dinsdag 10 april

Extra vrije dag
Maandag 2 april, 20.00 uur

PR-commissie
Woensdag 11 april, 16.00 uur

Medezeggenschapsraad
Maand april

Examentraining
5 havo/6 vwo
Maandag 14 mei

Start centraal
schriftelijk examen

In het laatste weekend van januari
hielden we Open Huis. Leerlingen uit
de groepen 7 en 8 kwamen met hun
ouders naar UniC. Zij gingen op avontuur, want dit jaar was ons thema ‘reizen’. Met ruim 500 bezoekers kunnen
we spreken van een groot succes!

In de rij voor UniC
We gingen groots van start want
toen onze deuren opengingen,
stond er een rij tot aan de openbare
weg. Alle bezoekers werden welkom
geheten door onze leerlingen en
kregen een ‘boardingpass’ waarmee
de reis door UniC van start ging. Ook
kreeg iedereen een UniC-rugzak, om
alle souvenirs in te stoppen die zij
zouden verzamelen. Tijdens deze
twee dagen lieten alle vakgebieden
zich van hun beste kant zien. Het
thema ‘reizen’ kwam overal terug. Bij
de moderne vreemde talen werden
er bijvoorbeeld koffers ingepakt en
visa aangevraagd, bij maatschappij
was er een reis om de wereld en
bij Nederlands schreven kinderen
een bijdrage voor een reistijdschrift.
Onze eigen leerlingen waren voorbeeldige gastheren en gastvrouwen

die de basisschoolleerlingen met
veel plezier hun school lieten zien.

Spiegelen en twitteren
In de aula werd als vanouds ‘gespiegeld’. Alle deelnemers deden
de bewegingen en uitspraken van
dramadocent Han Bosman na. Net
als andere jaren was dit onderdeel
wederom een groot succes. Op
de verdieping van de bovenbouw
vertelden oud-leerlingen over de
bagage die zij op UniC hadden
verzameld. Door hun koffers uit

te pakken, lieten zij zien welke
meerwaarde het UniC-diploma
hen heeft opgeleverd. Verder
was er op het grote scherm in de
aula de twitterfountain met alle
reacties die spontaan binnenkwamen via hashtag (#) ‘unicopenhuis’.
Zowel de aanwezige leerlingen
en docenten als de bezoekers
maakten hier volop gebruik van.
Eén van de tweets luidde : ‘UniC is
de school waar alle ouders naartoe
hadden gewild!’ Op zaterdagmiddag werden de laatste bezoekers
uitgezwaaid. Tot volgend jaar!

Samenwerking COLUU en UniC
Sinds het begin van dit schooljaar werken UniC en het
Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit
Utrecht (COLUU) nauw samen bij het opleiden van
toekomstige docenten. De COLUU-studenten lopen
stage op UniC en doen daarnaast onderzoek naar de
kwaliteit van het onderwijs. Zij worden daarbij actief
begeleid door hun mentor Paul van der Zande én door
docenten van UniC.

Studenten integreren

De Schoolopleiders van UniC, Loth van Veen en Hanneke de Graaff, zijn zeer tevreden over de samenwerking.
‘We zien dat de studenten inmiddels echt zijn opgenomen in de teams. Daarnaast nemen ze veel verantwoordelijkheid. Door de intensieve samenwerking met Paul
en met de werkplekbegeleiders op UniC, zijn we goed in
staat om een vinger aan de pols te houden wat betreft
het welbevinden en het leerproces van de studenten.’

Resultaten zichtbaar maken

De bijdrage van de opleiding aan het leerklimaat in de
school wordt in april zichtbaar gemaakt tijdens de opbrengstenmiddag. Studenten laten dan zien tot welke inzichten zij zijn gekomen. Daarnaast geven ze tips over de
manier waarop het onderwijs en de docentenopleiding
op UniC verder kan worden verbeterd.
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Shiela Adjodhia: docente maatschappij
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In 2009 kwam Shiela bij UniC. Ze is 48 jaar en werkt als docente maatschappij in leerjaar 1. Daarnaast is zij
mentor en begeleidt docenten-in-opleiding van de Hogeschool Utrecht. Zij werkte 10 jaar op het Vaderrijn College (nu: Trajectum College) in Utrecht. Shiela heeft geschiedenis en aardrijkskunde gestudeerd
aan de Hogeschool van Nijmegen. Zij koos voor Unic vanwege het vernieuwende onderwijssysteem,
dat goed aansluit bij de hedendaagse cultuur, waarin ICT een prominente rol speelt. Daarnaast spreekt
het haar erg aan dat op UniC de zelfontplooiing van de leerling hoog in het vaandel staat.

Hoe is het vak maatschappij in de
onderbouw ingericht?
Shiela: ‘In de onderbouw is het
vak maatschappij opgebouwd
in thema’s rondom de vakken
geschiedenis en aardrijkskunde.
In leerjaar 1 komen vijf thema’s
aan bod. De leerlingen zijn er drie
weken mee bezig, waarna het in
de laatste week wordt afgerond
met een toets en een mc-opdracht.
Daarin staat een presentatie over
het eindproduct centraal.’
Hoe laat je het vak maatschappij
aansluiten bij de samenleving?

LEER

Sheila: ‘De thema’s zijn afgestemd op de kerndoelen van het
SLO, maar binnen de gestelde
kaders heb ik als docent veel
vrijheid om de stof op de UniCmanier aan te bieden. Ik vind
het belangrijkste dat leerlingen
beseffen waarom zij met een
bepaald thema bezig zijn; wat
zijn de leerdoelen en de vaardigheden? Ik laat de onderwerpen
goed aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast nodig ik gastsprekers uit
om te laten zien hoe de lesstof

De kwaliteit van ons onderwijs
is belangrijk. Daar besteden we
continu aandacht aan en we nemen

MOMENT

de tijd om van onze ervaringen te

Hoe bewaak je de kwaliteit binnen
jouw vak?
Sheila: ‘Een goede voorbereiding

In de midden- en in de

rond de invoering van It’s learning.

bovenbouw zullen er na

In april 2011 hebben we gekozen voor It’s learning. Daarnaast besloten
we over te stappen op Google Apps. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de voorbereidingen. We waren enthousiast en vol goede moed,
maar eind augustus beseften we dat we niet klaar waren voor een goede
introductie. We hadden het een en ander onderschat. Daardoor dienden zich verschillende problemen aan, vooral in de communicatie tussen
leerlingen, mentoren en ouders. We liepen al snel achter de feiten aan en
konden het niet goed oplossen, omdat het schooljaar inmiddels in volle
gang was. Dat was meer dan spijtig, omdat ICT op een moderne school
als UniC feilloos hoort te werken.

Communiceren en de tijd nemen

Als we weer een nieuw systeem invoeren willen we in het vervolg
meer tijd nemen. Bovendien willen we vooraf met ouders, leerlingen en docenten vaker en zorgvuldiger communiceren over de
wensen en behoeftes. Dat zullen we dan ook beter afstemmen met
de leverancier. Tot slot zullen we met nieuwe systemen voortaan
proefdraaien met een kleine groep. Dan kunnen we problemen tijdig
signaleren en voor oplossingen zorgen.

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

is belangrijk. Dat brengt een
duidelijke structuur in de lessen waardoor de leerlingen zich
de stof, vooral zelfstandig, eigen
kunnen maken. Om een goede
werksfeer te behouden vraag ik
de leerlingen ook regelmatig wat
zij van de thema’s en opdrachten
vinden. De eindtoets van een
thema dient als controle. Zo kan
ik de voortgang van de leerlingen
nauwlettend in de gaten houden.
Verder zijn de betrokkenheid van
leerlingen en collega’s van grote
waarde voor mij.’

Een nieuwe lente,
een nieuw geluid

leren. Dit keer: een andere aanpak

De introductie van It’s learning

Colofon

wordt vertaald in de samenleving. Studenten van ‘het Juridisch Spreekuur Voor Jongeren’
geven bijvoorbeeld ieder jaar een
workshop over jeugdcriminaliteit. Ook participeren de leerlingen regelmatig in buitenschoolse
activiteiten, zoals stadswandelingen en excursies. Verder vraag
ik regelmatig collega-experts
om een workshop te geven.’

de derde UniC-week een
aantal veranderingen
plaatsvinden. Dat heeft
te maken met de nieuwe
fase in de schoolcarrière
van de leerlingen.

Voorbereiding op het eindexamen

De leerlingen uit 5 havo en 6 vwo gaan zich concentreren op het
eindexamen. Zij krijgen een ander rooster en gaan voor elk vak
examentraining volgen. Op deze manier hopen we ze goed voor
te bereiden op de laatste fase van hun middelbare schooltijd.

Wennen aan de midden-en bovenbouw

Voor de leerlingen van 4 havo en 5 vwo begint het examen
over een jaar. Om dat te markeren en alvast aan het idee te
wennen, verhuizen de leerlingen van 4 havo eind maart naar de
verdieping van de bovenbouw. De leerlingen van leerjaar 3 gaan
vanaf half april alvast wennen aan de bovenbouw. Tijdens de
thematijd werken ze aan de vakken uit het profiel dat ze hebben gekozen. Verder wordt de laatste periode van het schooljaar afgesloten met een proefwerkweek zoals dat ook in de
4e zal gebeuren.

