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NIEUWE TIENERSCHOOL IN KATWIJK VOOR 10-14 JARIGEN

HET
DRAAIT
OM JOU!
WERVING
Op dit moment zijn we op zoek naar leerlingen
uit de groepen 6 en 7. We zijn druk bezig met
het
voeren
van
kennismakingsen
matchingsgesprekken. We voeren elke week
zo'n 10 van deze gesprekken. Een ander
onderdeel van de werving is de (digitale) You
Tour langs de scholen, waarbij we al langs
ruim 35 klassen zijn geweest. De You Tour
heeft als thema 'ontdekken'. En tijdens deze
interactieve presentatie gaan leerlingen ook
zelf iets ontdekken over de zintuigen. Zij doen
een proefje om op die manier kennis te maken
met het onderzoekend leren zoals we dat op
de You Academy gaan aanbieden. Inmiddels
zijn alle 100 You Boxen bezorgd, en hebben we
daar veel leuke reacties op gehad.
Kortom, er is genoeg animo en interesse.

HOERA!
Afgelopen vrijdag aten wij deze
heerlijke taart. Wij hadden als You
Academy namelijk iets te vieren.
Afgelopen week druppelden bij ons
de eerste aanmeldingen binnen van
onze toekomstige leerlingen. Voor
ons een teken dat we nu echt
begonnen zijn. We hebben de
werving van groep 8-leerlingen
afgerond en hebben 7 hele leuke
tieners gevonden waarvan wij
denken dat er een goede match is
met de You Academy. We gaan ze
ongetwijfeld
vanaf
volgend
schooljaar aan jullie voorstellen. De
nieuwsbrief zal dan namelijk worden
aangevuld met input van onze
leerlingen.
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Op de You Academy werken we met het
onderwijsprogramma van Curriculum
10-14.
Dit
onderwijs
biedt
een
doorlopende
leerlijn
tussen
de
basisschool en de middelbare school.
De verschillende schoolvakken worden
overkoepeld door een thema, dat elke
acht weken wisselt. Lesstof wordt
interessanter, omdat er een samenhang
is tussen verschillende vakken. Het
ervaren van nut is onmisbaar bij het
leren.
Bij het thema Ontdekken leren de
leerlingen bijvoorbeeld dat nieuwe
dingen ontdekken positief en negatief
kan uitpakken. Zo ervaren ze bij
natuurwetenschappen hoe we als
mensheid dodelijke ziektes overwonnen
met bijvoorbeeld de ontdekking van de
penicilline. Bij aardrijkskunde zien ze
hoe klimaatverandering als gevolg van
de
mens
meer
natuurrampen
teweegbrengt. Tegelijkertijd zien ze ook
slimme ontdekkingen waarmee we onze
voeten droog houden.

Voor wie is de You Academy?
Wij stellen geen harde criteria aan toekomstige
leerlingen. Iedereen is welkom. Wij zien de
volgende leerlingen terug in de aanmeldingen:
Leerlingen die eerder toe zijn aan de
middelbare school omdat ze op cognitief of
op sociaal vlak 'klaar' zijn met de basisschool.
Leerlingen die nog niet toe zijn aan de
middelbare school op sociaal vlak ('jonge'
leerlingen) of vanwege (nog in ontwikkeling
zijnde) zelfredzaamheid.
Leerlingen die meer gebaat zijn bij het leren
in verbanden, en plezier hebben in
thematisch werken in samenhang met
verschillende vakken.
Leerlingen
met
een
disharmonisch
uitstroomprofiel,
bijv.
leerlingen
met
Nederlands als tweede taal.

JIJ EN DE WERELD

Hoe is de aanmeldprocedure?
Wanneer een leerling geïnteresseerd is, maken
we een afspraak met ouders en leerling in de You
Academy om te zien of er een match is. Daarna
wordt de leerkracht van het kind geconsulteerd.
Tot slot bepalen we of de leerling geplaatst kan
worden.

Naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden is Curriculum 10-14 doorweven met
persoonlijke kwaliteiten als creativiteit, kritisch denken, leren leren, samenwerken en
probleemoplossend vermogen. Met doorweven bedoelen we dat er geen apart vak voor is,
maar dat het steeds terugkomt.
Een ander belangrijk vakoverstijgend aspect van Curriculum 10-14 zijn de internationale
doelen. Leerlingen leren begrip hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de
belevingswereld van hun leeftijdsgenoten en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg.
Zo ontdekken ze wie ze zelf zijn en hoe ze respectvol met anderen omgaan.
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