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Afscheid
Het is zover, mijn laatste column. In augustus blijf ik nog twee
weken voor de overdracht aan de nieuwe rector en neem ik afscheid
van UniC. Vijf mooie en intensieve jaren, met hoogtepunten:
leerlingen met het diploma, de Edukansreizen, UniC-weken,
projecten, de GSA, ontmoetingen met ouders, leerlingen, teveel om
op te noemen. En ook dieptepunten: de aanslag op het 24
oktoberplein, de corona-tijd om maar wat te noemen. Vijf jaren die
voorbijgevlogen zijn en met trots draag ik straks UniC over aan mijn
opvolger.
UniC, waar de dialoog tussen medewerkers en leerlingen zo open is,
waar wij soms meer van onze leerlingen leren dan zij van ons, waar
de verbinding onderling groot is, waar autonomie een geladen
waarde is, waar we de meest ingewikkelde processen met
leerlingen doormaken om hen aan een diploma te helpen en hen te
laten geloven in zichzelf. Waar medewerkers met de meest
uiteenlopende achtergronden en persoonlijkheden hun eigen kleur
mogen geven aan het onderwijs, waar iedereen voor the extra mile
gaat om leerlingen in staat te stellen aan het stuur te staan van hun
leven en leerproces. Ik heb het al heel vaak gezegd maar dat DNA
van eigenheid, autonomie en verbondenheid is sterker dan dat jullie
beseffen. Onze mini-samenleving is sterk door deze waarden
gedreven en ademt deze waarden.
De wereld beweegt zich snel, spannend en soms ook grillig.
Dreigende klimaatrampen, pandemieën, armoede en
kansenongelijkheid, polarisatie, vluchtelingenstromen, shootings en
hun invloed op social media…. Soms werpt het ons terug op ons
eigen proces en raken we elkaar een beetje kwijt in de veelheid van

dingen, die ons wereldbeeld beïnvloeden. Het laat ons niet
onberoerd.
En toch……. ik ben ervan overtuigd dat we elkaar op UniC altijd
zullen vinden, niet door alles dicht te regelen met veel regels,
handhaving, protocollen, extra gelden, systemische oplossingen,
maar wel door dat te doen waar we goed in zijn. Te doen waar
medewerkers, leerlingen en ouders van UniC goed in zijn: te staan
voor en te handelen vanuit de waarden inclusie, eigenheid,
autonomie, duurzaamheid, solidariteit, door altijd het gesprek te
zoeken, te accepteren dat fouten maken mag of moet, door er te
zijn in alle liefde die medewerkers voor onze leerlingen voelen en
vice versa. Ik zeg altijd -als het op UniC niet kan, dan kan het
nergens- en UniC is de leukste school van Nederland. Daar geloof ik
in omdat jullie UniC de leukste en mooiste school maken, die zij is.
Dankjewel ouders, dankjewel leerlingen, dankjewel voor alles!
Merlijn Verstraeten

Nieuwe locatie en nieuw dagritme voor leerjaar
5 en 6
Eerder was onze verwachting in oktober te kunnen verhuizen naar
onze nieuwe locatie. Nu kunnen we laten weten dat het met
vereende krachten en de nodige inspanningen, is gelukt om de
verhuizing voor leerjaar 5/6 naar de nieuwe locatie per augustus al
te realiseren. Leerjaar 5/6 start het nieuwe schooljaar op 24
augustus aanstaande op de nieuwe locatie aan de Kanaalweg 19
C3 in Utrecht.
Wij zijn heel tevreden met deze locatie omdat het volgens ons een
fijne plek is voor onze leerlingen om zich daar gezamenlijk voor te
bereiden op hun examens.
Nieuw dagritme
Tegelijk met het nieuwe onderkomen voor leerjaar 5/6 verandert
ook het dagritme. Dit wordt als volgt:
Volgend schooljaar krijgen leerlingen voor alle vakken waarvoor een
centraal eindexamen is één les van 90 minuten én één les van 45
minuten. Om in het rooster plaats te maken voor deze extra lessen
krijgen leerlingen geen V-blokken meer. Leerlingen zijn evenveel
uren op school, maar tijdens V-blokmomenten kunnen dus lessen
gepland worden.
Ook aan ZW gaat iets veranderen. Behalve ZW bij een vaste
domeincoach kunnen leerlingen straks ook kiezen voor ZW van een
vak. Daarvoor schrijven zij zich één keer per periode in. Leerlingen

schrijven zich in voor zoveel ZW-uren dat ze elke week 34 lessen
van 45 minuten op school zijn, dus evenveel als het afgelopen jaar.
We organiseren na de zomervakantie een ouderavond op onze
nieuwe locatie, zodat ook ouders / verzorgers van leerjaar 5/6
leerlingen het nieuwe onderkomen kunnen bezichtigen en beleven.

NPO
Waar zijn de NPO-gelden dit schooljaar aan besteed?
Afgelopen schooljaar hebben we NPO-gelden ingezet voor zowel
sociaal-emotionele als cognitieve ondersteuning van
leerlingen. Hierbij een korte terugblik op een aantal NPO-activiteiten
die wij dit schooljaar hebben ingezet. Hierbij een korte terugblik op
een aantal NPO-activiteiten die wij dit schooljaar hebben ingezet.
Mentaal welzijn leerlingen staat centraal
Wij hebben ervaren dat corona voornamelijk een grote impact heeft
op het mentaal welzijn van de leerlingen. De lockdown, het
onderwijs op afstand, maar ook weer de sociale dynamiek op
school zijn uitdagend geweest. Daarom hebben wij verschillende
interventies ingezet gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling,
zoals bijvoorbeeld een Boksz training gericht op samenwerking,
reflecteren en grenzen aangeven. Daarnaast wordt gewerkt aan het
opzetten van een leerlijn psycho-educatie, zodat we onze leerlingen
veel kennis en kunde kunnen meegeven op het psycho-emotionele
vlak.
Sociale activiteiten voor ontspanning
Alle leerjaren zijn op een meerdaags kamp in Nederland geweest.
Daarnaast hebben er verschillende uitjes plaatsgevonden met de
mentorklas of het leerjaar, zoals een bezoek aan de Efteling en
uitwisseling met leerlingen uit Duitsland.
Cognitieve ondersteuning
De eindexamenleerlingen hebben eindexamentrainingen kunnen
volgen. Daarnaast zijn er door een externe partij individuele en
groepsbijlessen gegeven aan een selectie leerlingen uit leerjaar 2, 3
en 4.
Innovatieve onderwijsmethodes
Naast extra ondersteuning hebben wij ons ook ingezet voor de
ontwikkeling van onderwijs. Een mooi voorbeeld hiervan is de
meesterproef biologie van 4VWO. Deze is namelijk niet afgenomen
in een lokaal, maar in de Botanische Tuinen. Met de context van de
vragen over o.a. ecologie en planten letterlijk voor hun neus!

Meer weten over al onze NPO-activiteiten? Volg onze website /
NPO.

Afwezigheid doorgeven via Ouderapp Magister
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar 22-23 gebruikt UniC alleen
nog maar de Ouderapp van Magister voor het doorgeven van
afwezigheid. Dit betekent dat ouder(s) of verzorger(s) leerling
afmeldt via deze app voor het niet op school aanwezig kunnen zijn
door bijvoorbeeld ziekte of korte (medische) afspraken.
Inloggegevens ouderapp Magister
Alle ouders hebben inloggegevens ontvangen. Als gebruikersnaam
wordt je e-mailadres gebruikt. Mocht je jouw wachtwoord vergeten
zijn, dan kun je via de Ouderapp een nieuw wachtwoord aanvragen
door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. Je ontvangt dan een
wijzigingscode waarmee je je wachtwoord opnieuw kunt instellen.
Kom je er niet uit?
Mail je vragen naar administratie@unic-utrecht.nl. Voor de start van
het nieuwe schooljaar ontvang je meer informatie over de werking
van de ouderapp.

Ondersteuning / hulpouders gezocht
Voor diverse activiteiten kunnen wij ondersteuning gebruiken
van ouders/verzorgers. We denken dan aan ouders die ons kunnen
helpen bij surveilleren tijdens het afnemen van de
meesterproeven en/of tijdens de examens.

Ook voor de loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) van onze
leerlingen zijn wij op zoek naar ouders die leerlingen op hun werk
willen ontvangen of op school een korte workshop willen verzorgen
en leerlingen zo kennis wil laten maken met de praktijk. Voor
leerlingen behalve leerzaam ook belangrijk voor het maken van
een profielkeuze, stagekeuze en/of studiekeuze.
Heb jij belangstelling en wil jij ons wel helpen komend jaar, vul dan
dit formulier in. We nemen dan contact met je op om de
mogelijkheden elkaar te bespreken.
Alvast onze dank, mede namens onze leerlingen.

Nieuwe rector voor UniC: Ellen van Lisdonk
Het Nuovo bestuur laat met veel plezier weten dat, mede op basis
van een unaniem positief advies van de
benoemingsadviescommissie*, Ellen van Lisdonk is benoemd als
nieuwe rector van UniC. Ellen start op 1 augustus '22 waardoor er
tijd is voor een gedegen overdracht van Merlijn. Ellen heeft de pabo
gedaan, onderwijskunde gestudeerd en startte haar loopbaan in het
primair onderwijs. De afgelopen jaren heeft zij zich vanuit bureau
&Samhoud vooral bezig gehouden met organisatieontwikkeling in
zowel de publieke als de private sector.
We hebben er vertrouwen in dat Ellen met haar kennis en ervaring
kan bijdragen aan de volgende stap van UniC. We kijken uit naar een
fijne samenwerking.
• De benoemingsadviescommissie: Mark Langerwerf, Sebastian
Blanck, Lennie Roefs, Sylvan Gottschalk en Muriëlle van der Voort

(Zie actuele agenda op onze site)
11 juli t/m 23 augustus 2022 zomervakantie
24 augustus start nieuwe schooljaar 22-23
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