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NIEUWE TIENERSCHOOL IN KATWIJK VOOR 10-14 JARIGEN

HET
DRAAIT
OM JOU!

MAAK KENNIS MET DE YOU
ACADEMY

De You Academy is een tienerschool
voor 10-14 jarigen waarbij de
leerling centraal staat. We helpen
leerlingen met inzicht krijgen in
zijn/haar eigen kwaliteiten en
ontwikkelpunten. Samen gaan we
aan de slag met leerdoelen zodat de
leerling het beste uit zichzelf kan
halen. We zijn er voor leerlingen
die al eerder toe zijn aan de
middelbare school of juist wat meer
tijd nodig hebben om zich verder te
kunnen ontwikkelen. Wij geloven
dat leerlingen overal en altijd
kunnen leren, dat het belangrijk is
dat leerlingen kennis en
vaardigheden ontwikkelen en dat
doen in een veilige en uitdagende
omgeving.

ONDERWIJSCONCEPT

Op de You Academy werken we met
een internationaal onderwijsconcept,
IMYC (International Middle Years
Curriculum). Dit concept sluit aan bij
het tienerbrein en zorgt ervoor dat
leerlingen meer leren, meer plezier
hebben en meer bewust zijn van hun
eigen ontwikkeling. We werken met
thema’s waarin verschillende vakken
aan elkaar gekoppeld worden en
waarbinnen aandacht wordt besteed
aan internationalisering, burgerschap
en moderne vaardigheden zoals
creativiteit, kritisch denk-vermogen,
leren ‘leren’, en
samenwerken.

YOU BOX

Voor leerlingen die geinteresseerd
zijn in de You Academy bieden wij de
mogelijkheid om de You Box te
bestellen. Je krijgt dan een doos
boordevol activiteiten zoals die ook
op onze school worden aangeboden.
Leerlingen krijgen zo een beter beeld
van wat de You Academy inhoudt.

YOU ACADEMY

VOOR WIE?

TIENERBREIN, 5 BEHOEFTES:
1. Use it or lose it.
Hetgeen dat geleerd wordt, heeft betekenis voor de
leerlingen. Als dit zo is wordt het geleerde onthouden.
2. Hulp bij plannen, beslissen en omgaan met
verantwoordelijkheden.
Wij geven de leerling de tijd, de ruimte en de structuur
om zich hierin te ontwikkelen.
3. Risico’s nemen en gevolgen niet goed kunnen
overzien.
Risico’s nemen draagt ook bij aan ontwikkeling! De
coaches zien erop toe dat dit op een verantwoorde
manier gebeurt.

Sommige leerlingen zijn eerder of juist later
toe aan het voortgezet onderwijs. Er zijn
leerlingen die in groep 7 al toe zijn aan
andere leerstof maar die worden geremd
door de breuk met het voortgezet onderwijs.
Ook zijn er leerlingen die hele brede
interesses hebben en heel leergierig zijn,
maar waar in de klas weinig tijd en ruimte
voor is. Het kan ook zijn dat een leerling op
sociaal-emotioneel gebied echt al toe is aan
het voortgezet onderwijs maar qua kennis
en vaardigheden beter nog op het niveau
van de basisschool kan meedraaien, en
andersom. Op de You Academy werken en
ontwikkelen leerlingen zich op hun eigen
niveau. Leerlingen die op de You Academy
willen starten moeten beschikken over een
onderzoekende houding, creativiteit,
motivatie en flexibiliteit. Wij willen de
leerlingen helpen het beste uit zichzelf te
halen, waarbij de leerling medeverantwoordelijk is voor het eigen
leerproces.

YOU EXPERIENCE

Wanneer de scholen weer opengaan
bieden we leerlingen de kans om 4
dinsdagmiddagen naar de You
Academy te komen om daar te ervaren
5. De behoefte om verbanden te leggen.
of de You Academy bij hem/haar past.
Het leggen van verbanden helpt de tieners om te leren,
Check voor meer info
daarom bieden wij de vakken binnen een thema aan.
www.youacademy.nl/kennismaken/
4. In een groep geaccepteerd willen worden.
We besteden veel tijd aan groepsvorming,
groepswerk, en een veilige leeromgeving

WEBINAR

Op 16 februari om 20.00 uur is er een webinar speciaal voor ouders en geïnteresseerden. In
dit webinar brengen wij u graag op de hoogte van het reilen en zeilen op de You Academy.
Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden kan via het contactformulier.
WWW.YOUACADEMY.NL INFO@YOUACADEMY.NL

