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Dave to go!
In het kader van de Nationale 
Onderwijsweek heeft de NTR 
een documentaire* gemaakt 

over bevlogen docenten in het 
onderwijs. Een van de gepor-
tretteerden was Jelmer Evers, 

onze docent geschiedenis in de 
bovenbouw. Hij maakt bij zijn 
lessen gebruik van instructieve 

video’s en ander digitaal 
materiaal, dat zodanig is 

samengesteld dat leerlingen het 
in hun eigen tijd en tempo 

kunnen bestuderen. Daardoor 
ontstaat er in de lestijd meer 
ruimte voor het werken aan 
opdrachten, beantwoorden 

van vragen of individuele hulp. 
Deze aanpak sluit mooi aan bij 
de wens van de overheid dat 
scholen meer maatwerk gaan 
leveren. Jelmer loopt hiermee 

voorop en daar zijn we trots op!
*Kijken? U kunt ‘De les van de 
leraar’ (NTR) zien via: http://

programma.ntr.nl/10095/
avond-van-het-onderwijs 

Dave Drossaert

Zondag 30 september j.l. vertrokken 

12 UniC-leerlingen en 3 docenten 

naar de hoofdstad van de Europese 

Unie: Brussel. Hier hebben zij sa-

men met leerlingen uit andere lan-

den een voorstel aangeboden aan 

het Europees Parlement, waarin ze 

beschrijven hoe ze homofobie op 

Europese scholen willen aanpak-

ken. Hidde van Koningsveld uit leer-

jaar 4 schrijft over de wedstrijd die 

aan de reis naar Brussel voorafging

Campagne tegen homofobie
Sinds vorig schooljaar is er op UniC 
een groep heteroleerlingen actief 
die zich vooral inzet voor het welzijn 
van homoleerlingen, de Gay-Straight 
Alliance (GSA). Er is bijvoorbeeld een 
week georganiseerd waarin alle les-
sen in het teken stonden van ho-
moseksualiteit. Een ander voorbeeld 
was de Paarse Vrijdag, waarbij leer-
lingen in het paars gekleed waren om 
aandacht te vragen voor een groot 
probleem: homofobie op scholen. 
UniC deed in het schooljaar 2011-
2012 ook mee aan VOICE OUT. 
Dit is een internationaal politiek 
scholierenspel waarin onze GSA 
de competitie aanging met vier an-
dere scholen uit het land. De inzet: 

In het kader van het project ‘Sociaal met media’ kregen de 
leerlingen uit 5 havo en 5 vwo de opdracht om met een zelf-
bedachte actie geld in te zamelen voor een goed doel: een 
kameel voor een familie in Kenia. Connor Smit uit havo 5 
doet verslag van zijn project ‘One camel, one family’. 

Bloemen uitdelen en geld ophalen
Om bekendheid te krijgen voor ons project ‘One camel, 
one family’, besloot mijn groepje een Facebook- en Twit-
terpagina aan te maken. Vera de Koning, Isabel Heijne, 
Hanna Scheffer, Anouk van Veldhuizen, Noa Samson en 
ik. Daarnaast leek het ons een goed idee om bloemen, 
met daaraan kaartjes van onze actie, uit te delen op 
straat. Een bloem gooi je niet meteen weg en zo konden 
de mensen ons project onthouden. Daarbij vroegen we 
hen om een donatie voor ons project. 

Social media bracht publiciteit
Dankzij de ‘likes’ en ‘retweets’ op social media als 
Facebook en Twitter, werd ons project opgemerkt 
door het AD. De social media brachten ons dus veel 
bekendheid, terwijl de uitgedeelde bloemen geld op-

leverden. Een gouden combinatie! ‘Sociaal met me-
dia’ was niet alleen een leuke opdracht; ik denk dat we op 
deze manier een vaardigheid hebben geleerd die in deze 
tijd van belang is. We zijn natuurlijk ook heel blij dat we 
een goed doel hebben kunnen steunen!
Zie voor meer informatie over het project van Connors 
groepje http://www.facebook.com/#!/pages/Youve-
got-kamail/282021725233167?fref=ts

UniC-leerlingen winnen excursie naar    

een trip naar Brussel. Alle scholen 
deden enorm hun best. Ze bedach-
ten een campagne tegen homo-
fobie en maakten een korte video. 

UniC wint de prijs
De producten van de verschillende 
scholen zijn beoordeeld door een 
jury van bekende Nederlanders. 
Zelfs de plaatsvervangend Secre-
taris-Generaal van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap bekeek de presentatie van 
de UniC’ers. ’s Avonds werd onze 
inzet beloond: wij wonnen de ex-
cursie naar het Europees Parle-
ment. De jury vond ons plan tot in 
de puntjes uitgewerkt, waarbij een 

humoristische kwinkslag niet ont-
brak. Uiteindelijk wonnen wij de 
prijs ‘omdat de GSA op UniC het 
meest heeft gedaan om de school 
te mobiliseren,’ aldus de jury.

Brussels, here we come!
Het verblijf in Brussel is inmiddels 
alweer voorbij. Vier bijzondere da-
gen waarin onze leerlingen hebben 
samengewerkt met leerlingen uit 
Italië, België en Estland. Met elkaar 
hebben ze een white paper aange-
boden aan de Europarlementariërs. 
Eén van de deelnemers: ‘Superleuk, 
we hebben hard gewerkt en het was 
heel spannend met al die cultuur-
verschillen.’
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‘You’ve got KAMAIL’

A g e n d a

25 oktober 16.00

Medezeggenschapsraad

29 oktober, 20.00

PR-commissie 

20 november

Kwaliteitsonderzoek inspectie

22 november 19.30-21.00

Voorlichtingsavond ouders 
nieuwe brugklasleerlingen

25 januari 2013 19.00 – 21.00 uur
26 januari 2012 10.00 - 13.00 uur

Open Huis

het Europees Parlement                                                                                                 



Waar streef je naar in je vak?
‘Enkele speerpunten van UniC, 
samenwerken en het verleggen 
van je grenzen, probeer ik in 
mijn sportlessen terug te brengen. 
Ik streef ernaar om betekenisvolle 
en uitnodigende activiteiten aan 
te bieden waarbij leerlingen 
voor - een op te lossen 
bewegingsprobleem staan-. 
Daarnaast probeer ik door 
middel van differentiatie de 
verschillende activiteiten voor 
elke leerling op maat te maken.’ 

Guus Ikink is 24 jaar en sinds dit schooljaar docent Sport op UniC. Nadat Guus 2 jaar geleden afstu-

deerde aan de lerarenopleiding, werkte hij als invaldocent op twee scholen in het oosten van het 

land. Daarna was hij als sportdocent actief op diverse scholen in Amsterdam. Volgens Guus was daar 

echt het ‘cultuurverschil’ te merken: ‘De leerlingen in Amsterdam zijn toch wat mondiger dan die uit 

het oosten. Zij hebben, zoals wij Achterhoekers zeggen, een meer stadse mentaliteit.’  

Wat valt je tot nu toe op aan het 
onderwijs op UniC?                                        
‘Ik vind het heel prettig om te zien 
dat iedereen op UniC zichzelf kan 
zijn. De school straalt positieve 
energie uit en ik heb het gevoel  
dat ik in een warm bad terecht  
ben gekomen. Daarnaast boeit  
mij het lesgeven in de verschillende 
thema’s en het werken in domei-
nen. Het mooie aan die werk-
vorm vind ik dat leerlingen,  
onder begeleiding van de docent,  
samen tot oplossingen komen.’

 Guus Ikink: docent sport                                                                                                  

 

Brugklaskamp 2012

Hoe bewaak je de kwaliteit  
binnen jouw vak?
‘Wat ik zelf altijd probeer, is om 
iedere keer het gevoel te krijgen 
dat ik er alles aan heb gedaan om 
voor de leerlingen een zo goed 
mogelijke les neer te zetten. 
De passie en het enthousiasme 
van de docent voor het vak staan 
voorop. Verder hecht ik veel 
waarde aan het overleg met 
zowel de sportsectie als de 
collega’s van de verschillende 
teams. In de toekomst zou ik 

graag nascholingsdagen bezoeken 
en cursussen volgen. Ik heb al de 
cursus tot sportmasseur gevolgd, 
waardoor ik nu extra kennis heb 
over het menselijk lichaam. Uit-
eindelijk wil ik een cursus tot 
(academisch ) coach of counselor 
volgen om leerlingen nog beter 
te kunnen begeleiden op peda-
gogisch gebied.’ 

Elke dag was er een meerkamp met allerlei activiteiten zoals fris-
beeën, badmintonnen en ‘sokworstelen’. ’s Avonds werden er span-
nende spelletjes gedaan als Weerwolven en Levend Stratego. 
Natuurlijk mocht de Bonte Avond niet ontbreken. Iedere maatjes-
cirkel had een leuke act, waarin muziek, dans en toneel een cen-
trale rol hadden. De avond werd afgesloten met een disco, waar 
lekker werd gedanst. 
Op de laatste dag werden alle spullen door de ouders opgehaald 
en gingen de leerlingen weer op de fiets naar huis. ‘Het was een 
kamp om nooit te vergeten!’

Met dank aan Carlijn en Maartje uit leerjaar 1
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De kwaliteit van ons onderwijs 

is belangrijk. Daar besteden 

we continu aandacht aan en 

we nemen de tijd om van onze 

ervaringen te leren. Dit keer: 

aandacht voor onze schoolcultuur.    

 

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

De brugklassers van UniC zijn met de fiets op kamp geweest 

naar Bilthoven. Doel van het kamp: elkaar beter leren 

kennen. De leerlingen hebben ook zelf verantwoordelijkheid 

leren nemen en kookten iedere avond hun eigen eten. 

ABCD-cultuurmodel                                                                              
Vorig schooljaar hebben we geconstateerd dat docenten heel ver-
schillende beelden hebben over de schoolcultuur van UniC. De con-
stante aanwas van nieuwe collega’s en stagiaires is daar een verklaring 
voor. Tijd om het tij te keren. Daarom hebben we dit jaar een reeks 
bijeenkomsten gepland om met elkaar aan de slag te gaan. Inmid-
dels hebben we onze schoolcultuur geanalyseerd aan de hand van het 
ABCD- cultuurmodel. Dit model gaat uit van vier culturele archetypen: 
analytische cultuur (efficiëntie), betrokkenheidscultuur (verbinding 
en samenwerking), creatieve cultuur (inspiratie en creativiteit) en 
daadkrachtcultuur (behalen van resultaten).

Archetypen in balans brengen                                                             
Het verbaasde ons niet dat binnen onze eigenzinnige havo/vwo school 
de voorkeur van veel teamleden uitging naar de betrokkenheids- en 
creatieve cultuur. Iedereen werd zich er vervolgens van bewust dat er 
evenwicht nodig is. Ook de anaytische en daadkrachtcultuur dienen 
goed vertegenwoordigd te zijn. Juist de combinatie van kwaliteiten uit 
de vier archetypen zorgt voor een rijke leeromgeving. Daar gaan we dit 
jaar aan werken volgens het principe ‘leren van én met elkaar’.


