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NIEUWE TIENERSCHOOL IN KATWIJK VOOR 10-14 JARIGEN

HET
DRAAIT
OM JOU!
LEERDOMEINEN

Op de You Academy werken we met
'Curriculum 1014', een onderwijsconcept van
IMYC, dat speciaal ontwikkeld is voor
leerlingen van 10 tot 14 jaar. We werken met
thema's. Binnen de thema’s werken we
vakoverstijgend. De vakken hebben we
ingedeeld in 5 leerdomeinen

HET YOU LOKAAL

Op dit moment wordt er hard
gewerkt aan ons lokaal. Dit lokaal
bestaat eigenlijk uit 3 aan elkaar
geschakelde ruimtes.
We hebben een presentatiehoek,
met tribunes, zitzakken en een
groot televisiescherm.
Wanneer je verder loopt kom je op
het leerplein met treinzitjes en
ronde tafels om samen te werken.
Daarnaast vind je het traditionele
klaslokaal
waar
voornamelijk
instructie zal worden gegeven.
Hier komt ook een Learning Wall.
Op deze leermuur zie je de stappen
van de leercyclus die we volgen. En
krijgen de leerdoelen en opgedane
kennis van de leerlingen een plekje.

YOU ACADEMY

AANMELDPROCEDURE:

MATCHINGSGESPREK

Met ouders en kind wordt een informatief
gesprek gehouden waarin de werkwijze van
de school wordt besproken. In dit gesprek
proberen we een zo duidelijk mogelijk
beeld van het kind te krijgen en te kijken of
de You Academy de juiste school is.
Gesprekspunten die aan de orde kunnen
komen zijn:
a. informatie over de school
b. de keuze voor de You Academy
c. Wederzijdse verwachtingen
d. Ouderbetrokkenheid
e. Bijzonderheden wat betreft gezondheid
of welzijn van het aan te melden kind
f. Bijzonderheden wat betreft het gezin/de
familie
Aanmelden voor een matchingsgesprek kan
via de website.

LEERLINGBESPREKING

We vragen om toestemming aan ouders om
na het matchingsgesprek contact op te
nemen met de huidige basisschool. Op deze
manier krijgen wij een volledig beeld van
jou als leerling.

PLAATSING

Het geheel aan informatie en bevindingen van
het matchingsgesprek, de You Experience
(indien deze reeds heeft plaatsgevonden) en
de leerlingbespreking met de huidige
basisschool worden naast elkaar gelegd. Op
basis hiervan wordt besloten of er overgegaan
wordt tot plaatsing.

ROUTEKAART

In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u de
routekaarten met belangrijke data.

WEBINAR
We kijken terug op een zeer geslaagd webinar. We waren positief verrast door zoveel animo.
U kunt het webinar terugkijken, de presentatie ontvangen en/of de belangrijkste vragen die
gesteld en beantwoord zijn teruglezen. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent dan kunt u
mailen naar info@youacademy.nl .
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