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Open huis: proef en beleef UniC!
Van de direc tie

Dave to go!
Dit jaar hebben we alles op
alles gezet om méér leerlingen
te werven dan vorig jaar.
Ons prachtige nieuwe gebouw
heeft ons geholpen. Toch was
er méér nodig. We hebben een
50-tal basisscholen bezocht,
een nieuwe ﬂyer ontwikkeld
met onze UniC-selling én een
bruisend Open huis georganiseerd. Met effect! De opkomst
was veel hoger dan vorig jaar.
Veel dank aan iedereen die
heeft geholpen! Leerlingen,
docenten én ouders, jullie
zijn de beste ambassadeurs
voor UniC!
We kunnen elk jaar 150
leerlingen plaatsen en de
aanmeldingen zijn inmiddels
geteld. Het zijn er ruim 140,
een verdubbeling ten
opzichte van vorig jaar.
We zijn blij met dit resultaat.

Het is 21 januari 2011, half zeven
’s avonds. Overal in het gebouw leggen leerlingen, docenten en ouders de
laatste hand aan de voorbereidingen
voor de Open Dag. Vorig jaar vielen
de aanmeldingen tegen en daarom is
de sfeer licht gespannen. Vanavond
en morgen moet iedereen zijn beste
beentje voorzetten om de 7e- en
8e-groepers te enthousiasmeren. We
halen alles uit de kast: leerlingen die
vanuit hun eigen ervaring over UniC
vertellen. Docenten die vragen beantwoorden en de vakken toelichten.
Verder véél activiteiten, zodat nieuwkomers UniC proeven en beleven.

Gekleurde routes wijzen
de weg

Om zeven uur komen de eerste
bezoekers binnen. Ze volgen de
gekleurde routes die zichtbaar zijn
op de vloer. ‘Kijk, mam, voor maatschappij moeten we de blauwe lijn
volgen,’ zegt een meisje. Even later
zit ze achter een computer en zoekt
op uit welk land roti oorspronkelijk
komt. De economiedocent legt aan
de moeder uit hoe deze opdracht
de overkoepelende thema’s illustreert waar leerlingen aan werken.
‘Zowel de historische, de aardrijkskundige als de economische kanten
worden belicht, zodat leerlingen

verbanden leren zien.’ Verderop
wordt er geschilderd, stellen ouders
vragen aan oud-leerlingen en geven
UniC-leerlingen een presentatie
over maatjescirkels en MotiVaktie.
‘Eerst was ik kritisch, maar ik begin
het steeds beter te snappen,’ zegt
een vader tegen een andere vader.

Enthousiaste reacties

Half tien ’s avonds. Alle hulptroepen komen naar de aula voor een
hapje en een drankje. Vermoeid
weliswaar, maar het was het waard;
er zijn meer dan 200 leerlingen van

verschillende basisscholen langsgekomen. Een greep uit de reacties:
‘Wauw!’
‘Ik vond het gezellig en heb een
goed beeld gekregen van UniC.’
‘Leuke en leerzame presentatie, goede uitleg door ouders en
leerlingen.’
‘Fijn dat het niet zo groot is en dat
de leerstof goed georganiseerd is.’
‘Goede, gezellige, open sfeer.
We dachten eerst - dit is geen school
voor ons kind - tóch wel dus!’
‘Erg leuk, tot volgend schooljaar!’

Katrijn Siderius 6 vwo

Dave Drossaert

Persoonlijke ontwikkeling in kaart gebracht
Op UniC is kennis belangrijk én persoonlijke ontwikkeling. lustreren leerlingen aan het einde van het schooljaar
Met betrekking tot dat tweede aspect werken we aan een hun ontwikkeling.
leerlijn waarin wordt vastgelegd hoe dat precies werkt.

Nieuw zijn de gekleurde posters bij de onderbouw.
Ze visualiseren de groei die er van de leerlingen verwacht
De groene kaartjes, zo noemen de leerlingen het wordt. Daar hoort ook een spel bij, de groeimatrix. Aan
Kwaliteitenspel. Dit spel geldt als basis voor de per- de hand van deze groeimatrix blikken leerlingen tweesoonlijke ontwikkeling en wordt vooral in de onderbouw maal per jaar terug om de eigen groei vast te stellen.
gebruikt. Het bestaat uit zes vaardigheden: samenwer- Baukje Marye van Seggeren, docente Engels
ken, communicatie, zelfsturing, zelfreﬂectie, jezelf ontwikkelen en denken. Tijdens MC-gesprekken worden de
kwaliteiten bijvoorbeeld gebruikt om feedback te geven,
te complimenteren en afspraken te maken.

Kwaliteitenspel

Agenda
23 maart 2011 20.00 uur

Onderwijsgroep
30 maart 2011 16.00 uur

Medezeggenschapsraad
11 april 2011 19.30 uur

PR-commissie

Groene, blauwe en roze posters

Mentoraat en MotiVaktie

Mentoraat is de spil van de persoonlijke groei, want
tijdens de mentorgesprekken worden de leerdoelen
besproken evenals het leerproces. MotiVaktie, het vak
waarbij talenten worden ontwikkeld speelt ook een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling. Dat geldt
eveneens voor de portfolio waarin gerealiseerde opdrachten worden verzameld. Aan de hand daarvan il-
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Jelmer Evers: docent geschiedenis
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In 2009 kwam Jelmer bij UniC. Hij is 34 jaar en studeerde geschiedenis. Daarna volgde hij bij het
IVLOS een tweetalige lerarenopleiding. Hij begon zijn onderwijscarrière met een jaar invallen
bij het Anna van Rijn college. Daarna oefende hij vier jaar lang de fijne kneepjes van het vak
aan het tweetalig college Wolfert van Borselen in Rotterdam. Zijn hobby én grote kracht als
docent, is het inzetten van ICT waardoor hij duidelijke en spannende lessen verzorgt. Vorig
jaar haalde zijn groep een examenresultaat boven het landelijk gemiddelde.

Hoe geef jij het vak geschiedenis in vergelijking met andere
scholen?
Jelmer: ‘We werken niet met een
boek maar met grote, complexe
opdrachten, die horen bij vakoverstijgende profielen. Zo’n profiel
heeft een eigen gezicht. Bij Cultuur
en Maatschappij is dat de creatieve ontwikkeling van het individu.
Geschiedenis is binnen dat profiel
chronologisch opgebouwd. Bij Economie en Maatschappij gaat het
om actuele wereldse vraagstukken.
Daar is de leerstof thematisch op-
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gebouwd. Binnen zo’n profiel krijgt
het geleerde meer diepgang. Daarnaast geeft onze manier van werken meer keuzevrijheid, waardoor
het beter aansluit bij interesses van
leerlingen. Ik bied ze als het ware
een scala aan mogelijkheden om
de stof tot zich te nemen. Zij kiezen
vervolgens wat het beste bij hun
leerstijl past.’

ervaring weet ik waar de ijkpunten
moeten liggen. Daarbij daag ik de
leerlingen uit om de lat hoog te leggen. Dat enthousiasmeert. Ik zorg
er uiteraard voor dat ze verbanden
kunnen leggen. Het maken van een
opstel met een duidelijke structuur bijvoorbeeld lijkt heel erg op
het formuleren van een goed antwoord.’

Hoe bewaak je de kwaliteit
binnen jouw vak?
Jelmer: ‘Natuurlijk neem ik het
eindexamen als uitgangspunt. Uit

Wat is er dit schooljaar bijzonder
voor jou?
Jelmer: ‘De grote mentale sprong die
leerlingen maken in hun race naar

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

MOMENT

de tijd om van onze ervaringen
te leren. Dit keer: professionalisering van de begeleiding

Mentoraatscoaching

Een docent op UniC wil leerprocessen goed begeleiden en mentorgesprekken op een professioneel niveau voeren. Daarom investeren we in
het coachen van onze docenten. Studenten en startende leerkrachten
worden getraind in gespreksstructuren waarbij ze onder andere leren
om een opmerking, vraag of compliment bewust in te zetten.
Ook zittende docententeams worden begeleid in hun leerproces.
Binnen het kader van Video Interactie, wordt daarbij gebruik gemaakt
van een camera. Samen met de docent worden de beelden geanalyseerd en besproken. Dat biedt veelal aanknopingspunten om het
gedrag te optimaliseren.

Actueel cursusaanbod

In de komende periode kunnen docenten intekenen op de volgende cursussen:
• Mentoraat (gesprekstechniek en verslaglegging).
•V
 loermanagement (teamteaching en effectieve begeleiding
op de groep).
•D
 idactisch Coachen (doelstellingen van feedback geven
en het verwoorden van feedback).

Chris Voogd, docentencoach en onderwijskundig leider UniC

Colofon

Tekst: Leerlingen en docenten UniC
Eindredactie: www.zeepkistcommunicatie.nl
Vormgeving: BeeldBuis Grafische Vormgeving

het eindexamen. Ik geniet echt van
die groei. Verder vind ik UniC een
hele prettige school door zijn veilige sfeer. Mensen durven zich daardoor kwetsbaar op te stellen. Ook
mijn verwachtingen wat betreft de
doelen die we dit jaar met de ICTcommissie gaan behalen, zijn hoog
gespannen. Het lijkt me heel fijn
om de neuzen in de school dezelfde
kant op te krijgen wat betreft ICT en
dat lijkt te gaan gebeuren.’

Interview: Hanneke de Graaff,
docente aardrijkskunde

Make-over voor
www.unic-utrecht.nl
Bij de start van het schooljaar werd duidelijk dat de website van
UniC een opfrisbeurt nodig had. Het werd een complete makeover waar we een aantal maanden hard aan hebben gewerkt.

Wat is er veranderd?

• De Homepage is vernieuwd.
•D
 e knop Atelier heeft een
nieuwe naam: Spotlights
• E r zijn twee nieuwe knoppen:
Over ons en Méér waarde.
•A
 lle andere rubrieken zijn
inhoudelijk vernieuwd.
• Onder de knoppen Voor
ouders en Voor leerlingen staat
nu specifieke info over de onder-, midden- en bovenbouw.
• De schrijfstijl is aangepast.
• Alle foto’s zijn ververst.
• Het lettertype is vernieuwd.
• De vormgeving is aangepast.
• De techniek is gemoderniseerd.

Vele handen maken licht werk

De vernieuwing is tot stand gekomen dankzij een team van
professionals, bijgestaan door leerlingen, docenten en ouders.
Nu de site klaar is concentreren we ons op het onderhoud.
De agenda, de nieuwsrubriek en spotlights zullen
wekelijks worden ververst en minimaal één keer per jaar
checken we de hele site. Op 9 maart ging de vernieuwde
site online. Wij ontvangen graag uw vragen en suggesties.
Mail naar de webmaster Eline, estolp@unic-utrecht.nl

