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UniC heropend

Half december zijn we weer de
schooldeuren aan het sluiten voor
onze leerlingen. We zijn direct weer
overgeschakeld naar online
onderwijs. Tussentijds gaan we
onderzoeken hoe we zo snel
mogelijk weer fysiek onderwijs
kunnen geven. Dat we meer ruimte
nodig hadden om de deuren weer
open te maken voor onze leerlingen
was duidelijk.

 
School is een anker 
Op school zijn de sociale contacten die onze leerlingen
nodig hebben om zich te ontwikkeling. Daar worden ze in
de gaten gehouden. We zien de sporen die deze
coronacrisis trekt in onze samenleving, in verhevigde
mate bij jongeren. Niet alleen in hun ontwikkeling, maar
ook juist in hun welbevinden. Leerlingen hebben behoefte
aan positieve aandacht, erkenning en waardering voor zelf
nieuw perspectief te zien. Het is belangrijk dat
ze blijven vertrouwen op hun eigen kunnen. Daarom zien
we de heropening ook als een heel mooie eerste stap,
waar we heel blij mee zijn.

Eindelijk weer open!  
Half maart kon leerjaar 1 voltijd met hun lessen starten in
de Jaarbeurs, was het in de 3e week van maart aan 5 vwo



en 6 vwo om te verhuizen naar hun tijdelijke locaties. V5
leerlingen krijgen inmiddels voltijd les in het Stadsklooster
in Lombok en V6 leerlingen hebben nu hun
examentrainingen in het Stadskantoor van de gemeente
Utrecht. Samen met onze leerlingen en docenten is de
OOP druk in de weer met de plaatsen van de benodigde
meubels en digiborden. In het begin was het nog wat
onwennig en waren er nog wat opstartproblemen
(bijvoorbeeld het internet), maar ondertussen voelen velen
zich al erg op hun plek en beginnen we te wennen. 
Minder nieuw dan de andere locaties, maar 
ook Nieuw Welgelegen heeft andere bezoekers.
Leerlingen uit leerjaar 4 hadden hier eerder ooit een sport,
maar hebben hier nu ook lessen in hun pro�elgroep.
Overigens blijven we in tot januari 2022 gebruik maken
van de locatie Nieuw Welgelegen. Leerjaar 2 en 3 zien we
nu weer meer op de van Bijnkershoeklaan. Vaak genoeg
om de kantine weer te kunnen openen. Ondertussen
maken de UniC-deel�etsen hun eerste meters door
Utrecht. Net als de docenten is het voor het OOP soms
ook een aardige heen en weer tussen alle locaties.

Daar doen we het voor 
Om dit alles draait te houden en goed op te kunnen
vangen hebben we contracten van benodigde
medewerkers kunnen uitbreiden. In periode 4 veranderen
er nog een paar dingen, maar we hebben goede hoop dat
er stabielere weken in het vooruitzicht liggen. Het voelt
voor ons al een eeuwigheid geleden dat we
schoolexamens hadden in het Beatrixgebouw. Onze
weken zijn verre van saai, best intensief maar vliegen ook
voorbij. Gelukkig zien weel goed waarvoor we het doen en
dat voelt �jn. Merlijn Verstraeten, rector 
 
 
 
 

 
De Brugklas 2021 - 2022

Ons Open Huis was dit jaar anders was dan anders en
geheel digitaal met livestream rondleidingen, online
lessen, digitale escaperooms, presentaties van leerlingen
voor leerlingen en ouders voor ouders in chatsessies en
nog veel meer...… Heel bijzonder maar toch niet hetzelfde
als zelf je toekomstige school bezoeken om de sfeer te
proeven. Voor veel groep 8 leerlingen is het erg lastig om
een goede keuze te maken, maar het is zoals het is
momenteel. 



Met gepaste trots kunnen we melden dat wij voor het
komende schooljaar 178 nieuwe aanmeldingen hebben
ontvangen. Een mooi aantal voor ons, we hoeven niet te
loten, niemand teleur te stellen en kunnen alle
aanmeldingen hartelijk welkom heten in het nieuwe
schooljaar 2021 - 2022.

 

 



Herstelplan: Nationaal Programma

Onderwijs (NPO) 

Elke school krijgt vanaf komend schooljaar 2021-
2022 een som geld om leerlingen gericht te helpen: met
opgelopen vertraging op cognitief, sociaal-emotioneel en
executief gebied. Iedere school krijgt middelen voor een
eigen School Programma. 

 
Herstel binnen 2.5 jaar 
Het plan moet binnen 2.5 jaar herstel realiseren  van de
corona gerelateerde vertragingen in het onderwijs. De
komende jaren worden waar mogelijk en nodig de
vertragingen ingelopen, met speci�eke aandacht voor de
kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld door extra
ondersteuning en training van leraren,  en het welzijn van
leerlingen. 

Plan van aanpak 
Scholen maken een analyse gericht op leerontwikkeling,
sociale ontwikkeling en welbevinden van alle leerlingen.
Samen met de leerling, mentor, ouder(s)/verzorger(s)
worden de ondersteuningsbehoefte geïnventariseerd, zo
ook voor het schoolteam. Er wordt vervolgens een
schoolscan gemaakt en er komt een 'menukaart' van het
Ministerie van OCW. Deze is samengesteld in
samenwerking met deskundigen uit de wetenschap,
docenten en schoolleiders en biedt maatwerk als dat
nodig is. De menukaart is vooral gericht op het directe
contact met en tussen leerlingen en het verhogen van de
interne kwaliteit zoals schoolontwikkeling.  

Schoolprogramma 
In mei en juni volgt er dan een school speci�ek
programma. Dit programma zal na instemming van de
medezeggenschapsraad gepubliceerd worden op de
website. Tussentijds wordt de vinger aan de pols
gehouden door de medezeggenschapsraad en zullen we
de  UniC-gemeenschap tijdig informeren. 
 
Meer lezen over het Nationaal Programma Onderwijs van
de overheid, klik hier ! 

 

https://unicutrecht.createsend1.com/t/t-l-mdhulkl-l-r/


Eindexamens schooljaar 2020 - 2021

Door de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere
mogelijkheden om het examen af te leggen. Leerlingen
kunnen het centraal examen spreiden over langere
tijd. Ook krijgen zij een extra herkansing voor het centraal
examen. En hoeft 1 vak niet meegeteld te worden voor het
bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn, zoals
Nederlands, Engels of wiskunde.

Lees hier over de wijzigingen in het centraal examen
schooljaar 2020 – 2021. Zie actuele data van de examens
op de site. 

Nieuwe leverancier leermiddelen

In schooljaar 2021-2022 gaat UniC over op het LiFo-model
voor leermiddelen. LiFo, Licentie en Folio, is een manier
waarop leermiddelen aangeboden en geprijsd worden.
Leerlingen krijgen met een licentie toegang tot de
methode en krijgen de beschikking over papieren
materiaal (denk aan een leer-werkboek). Het LiFo-model
biedt als voordeel dat er makkelijk gedifferentieerd kan
worden op niveau van leerjaar. We zijn ontzettend blij met
de nieuwe samenwerking tussen Noordhoff, Thieme
Meulenhoff en Malmberg voor NUOVO Scholen het LiFo-
model in samenwerking met distribiteur VanDijk.  
Meer informatie hierover volgt medio juni.

 

https://unicutrecht.createsend1.com/t/t-l-mdhulkl-l-y/
https://unicutrecht.createsend1.com/t/t-l-mdhulkl-l-j/


 
Zelftesten voor het voorgezet onderwijs

Zoals vast al wel uit de media vernomen wordt o.a. het
voortgezet onderwijs voorzien van zelftesten. Per 19 april
jl. is het uitleveren van deze testen aan de scholen
gestart. Wij zijn nu in afwachting van deze testen. Daarna
informeren wij spoedig over hoe wij hiermee om zullen
gaan binnen UniC en/of waarvoor wij deze zullen gaan
inzetten. Wordt vervolgd.  

 
Les op bijzondere locaties in een bijzondere

tijd  

                             Wat vinden de leerlingen en docenten er
zelf van? 

HET STADSKLOOSTER, tijdelijke huisvesting voor vwo 5
leerlingen 
We zijn als team 5/6 ontzettend blij dat we onze 5 vwo-
leerlingen weer elke dag mogen ontvangen. Dat doen we
op een bijzondere locatie, namelijk in het Stadsklooster op
de Kanaalstraat in Utrecht. De kapel is verdeeld in drie
grote ruimtes, waar lessen worden gegeven en waar
leerlingen de mogelijkheid hebben om zelfstandig te
werken. 
 
Een rondvraag onder leerlingen levert mooie antwoorden
op. Zo zegt Wessel: 'Fijn om weer met heel 5 vwo les te
hebben en om elke dag weer naar school te kunnen. Het
werkt motiverend als je andere leerlingen ziet werken, dat
is toch anders online.' Twee andere leerlingen zijn het met
hem eens. 'Het is een bijzondere plek om les te krijgen en
het is hier gezellig.' Een kleine kanttekening wordt ook
gegeven: 'Soms is het er wel een beetje koud.'  Dat laatste
klopt, al voorzien we als het straks mooi weer wordt dat



het Stadsklooster een in ieder geval een heerlijke koele
locatie zal zijn. 

 
JAARBEURS UTRECHT, tijdelijke huisvesting voor 1e jaar
leerlingen 

 
HET STADSKANTOOR, tijdelijke huisvesting voor V6
leerlingen 



A G E N D A (Zie actuele agenda op onze site) 

* wo 21 april geen les, studiedag 
* za 24 april t/m 9 mei vakantie 
* do 13 mei (hemelvaart) en vr 14 mei vrij  
* ma 17 mei t/m ma 31 mei centraal examen - 1 
* ma 24 mei 2e pinksterdag 
* ma 14 juni t/m vr 25 juni centraal examen - 2 
* do 17 en vr 18 juni geen les, onderwijs ontwikkeldagen 
* di 6 juli t/m vr 9 juli centraal examen - 3 
* wo 14 en do 15 juli diploma uitreiking centraal examen - 1 
* di 13 en wo 14 juli geen les, onderwijs ontwikkeldagen 
* vr 17 juli t/m zo 29 augustus zomervakantie 
* augustus Centraal examen - 4 

 

https://unicutrecht.createsend1.com/t/t-l-mdhulkl-l-t/
https://unicutrecht.createsend1.com/t/t-l-mdhulkl-l-i/
https://unicutrecht.createsend1.com/t/t-l-mdhulkl-l-o/
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