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NIEUWE TIENERSCHOOL IN KATWIJK VOOR 10-14 JARIGEN

HET
DRAAIT
OM JOU!
GROEPSFORMATIE

Deze maand hebben wij de groepsformatie
voor de You Academy afgerond. We hebben in
totaal 21 enthousiaste tieners geselecteerd om
volgend jaar bij ons te gaan starten. Wij zijn erg
blij met hen. En aan de enthousiaste reacties te
merken, zij ook met ons. Bij de selectie hebben
we vooral gekeken naar welke leerlingen echt
een nieuwe start of een andere vorm van
onderwijs nodig hebben. De samenstelling van
de groep is daarbij ook erg belangrijk geweest.
Het gaat dan om een verdeling tussen jongens
en meisjes, leeftijd en reden van aanmelding.
Helaas hebben we ook heel wat tieners teleur
moeten stellen. Er is zelfs een wachtlijst
aangelegd. Bijzonder om te zien dat er bij veel
ouders en kinderen een behoefte is aan een
ander type onderwijs. Een systeem dat uitgaat
van leren door te ervaren, leren van elkaar en
aan de slag gaan met je talenten. We zien
ontzettend uit naar de start van het nieuwe
schooljaar, om daadwerkelijk aan de slag te
gaan met deze enthousiaste groep tieners, de
coaches en de vak-experts.

PILOT 1014-SCHOLEN
Het kabinet wil dat de overstap van de
basisschool naar de middelbare school
voor alle leerlingen makkelijk is. Soms kan
een school met 10-tot-14-onderwijs voor
leerlingen een oplossing zijn. Het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) onderzoekt deze
nieuwe onderwijsvorm met een pilot van
12 scholen.
Leerlingen op de 1014-scholen krijgen les
in een doorlopende leerlijn. Zij stappen
niet na groep 8 of op hun 12e jaar over. In
plaats daarvan blijven ze tot hun 14e jaar
op de school. Pas daarna gaan ze naar het
vmbo, de havo of het vwo. Leerlingen
krijgen meer tijd te ontdekken wat ze
willen en kunnen en wat bij hen past,
voordat een keuze voor het voortgezet
onderwijs wordt gemaakt. De scholen zijn
altijd een samenwerking tussen een
basisschool en een middelbare school. Zo
werken er leraren van beide scholen.
In de pilot bekijkt OCW of de
onderwijskwaliteit op de 1014-scholen op
niveau blijft. OCW wil weten wat de
effecten en knelpunten zijn.
En of leerlingen, ouders en
leraren tevreden zijn
over deze onderwijsvorm.
Voor meer info, kijk op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voo
rtgezet-onderwijs/10-14-onderwijs

YOU ACADEMY

ONS TEAM
Ons team bestaat uit 4 vaste gezichten.
We stellen onszelf hieronder aan u
voor. Daarnaast werken er ook vakexperts op de You Academy. Deze
worden op een later moment aan u
voorgesteld.

Naam: Jan Twigt
Rol binnen You: Coach
Favoriete vak: Aardrijkskunde
Eten: Biefstuk met patatjes!
Vakantieland: IJsland, maar ik wil super
graag nog naar Hawaii en Zuid-Afrika.
Boek: De meeste mensen deugen
App: Instagram
Tv-programma: Wie is de mol?
Favoriete moment van de dag: De avond
Wat staat er nog op je bucketlist? Ik zou
dolgraag een wereldreis maken met
mijn vriendin. Elk continent af en de
mooiste plekken van de wereld
bezoeken.

Naam: Eline Mens
Rol binnen You: regisseur
Favoriete vak: wiskunde
Eten: toetjes!
Vakantieland: overal
waar strand en zon is!
Boek: de zeven zussen
App: instagram, whatsapp
TV-programma of netflix:
Greys anatomy
Favoriete moment van de dag: de avond
Wat staat er nog op je bucketlist?
Naar Legoland met mijn 3 jongens en mijn
man.

Naam: Kees Guijt
Rol binnen You: regisseur
Favoriete vak: Taal / lezen
Eten: Pasta
Vakantieland: Engeland
Boek: Anna Karenina
App: Twitter
TV-programma of netflix: Inspector Morse
Favoriete moment van de dag: het begin van
de avond
Wat staat er nog op je bucketlist? Een tour
langs graven van beroemde schrijvers…

Naam: Jonneke Steenvoorden
Rol binnen You: Coach
Favoriete vak: Rekenen
Eten: Borrelplank:)
Vakantieland: Italië
Boek: de Bijbel
App: WhatsApp
Netflix: Outlander
Favoriete moment van de dag: eind van de middag, zie 'eten'...
Wat staat er nog op je bucketlist? Lekker cruisen door Amerika
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