www.youacademy.nl
info@youacademy.nl
06-48246253
Nieuwsbrief 21-6
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HET
DRAAIT
OM JOU!
MAAK KENNIS MET DE YOU
ACADEMY

Op dit moment zijn wij druk bezig met de
laatste voorbereidingen voor komend
schooljaar. Het gaat dan met name om het
inrichten van ons onderwijs en het in kaart
brengen van de specifieke leerbehoeftes en
-doelen van onze leerlingen.

SAVE
THE
DATE
Op donderdagmiddag 2 september 2021 zal
de You Academy officieel geopend worden.
Voor
deze
opening
worden
t.z.t.
uitnodigingen verstuurd.

KENNISMAKINGSMIDDAG
Vorige week woensdagmiddag hadden wij
een
kennismakingsmiddag
met
de
leerlingen. Zowel leerlingen als coaches
voelden een gezonde spanning over deze
eerste kennismaking met de groep.
Na een voorstelronde en het spel 'Zoek
iemand die...' hebben de tieners in kleine
groepjes opdrachten gedaan, waarbij je met
de oplossing een cijferslot van een doos kon
openmaken. In elke doos zat dan weer een
kleiner doosje met een nieuwe opdracht.
Het hoogtepunt van de middag was het
lasergamen in de gymzaal. Het was een
spannende strijd tussen team rood en team
geel, die eindigde in gelijkspel waarbij team
geel won door het behaalde aantal punten.
We kijken terug op een geslaagde middag.

YOU ACADEMY

OPLOSSINGSGERICHT COACHEN

Op de You Academy worden de leerlingen
begeleid door twee coaches, Jan en Jonneke. Bij
het coachen van de leerlingen zal het
oplossingsgericht
coachen
centraal
staan.
Oplossingsgericht coachen houdt in dat niet het
ervaren probleem centraal staat, maar het zoeken
naar de oplossing. Een belangrijk kenmerk is dat
je
als
coach
uitgaat
van
de
oplossingsmogelijkheden, vaardigheden en ideeën
van de leerling zelf. De essentie van
oplossingsgericht coachen is dat je de focus legt
op een gewenste situatie (in plaats van op een
probleem),
op
bereikte
successen,
op
competenties en mogelijkheden, op successen en
op stap voor stap..

LEERCYCLUS

Wij werken a.d.h.v. thema's van Curriculum 1014.
Bij elk thema wordt de leercyclus gevolgd. In deze
nieuwsbrief lichten we de eerste stap toe.

BIG
IDEA
Het thema en de Big Idea sluiten aan op de
ontwikkeling en belevingswereld van tieners.
Denk bijvoorbeeld aan de thema’s samenwerken
of ontdekken. De Big Idea is een pakkende volzin,
waar alle vakken hun onderwijs aan ophangen.
Bijvoorbeeld
bij
het
thema
aanpassen:
“Aanpassingsvermogen is het vermogen je aan te
passen aan nieuwe omstandigheden.”
Bij aardrijkskunde onderzoeken de leerlingen hoe
mensen in verschillende delen van de wereld zich
aanpassen aan weer, klimaat en omgeving. En bij
natuurwetenschappen ontdekken de leerlingen
hoe de natuur zich aanpast aan nieuwe
omstandigheden. Door het bieden van context
beklijft vakinhoudelijke kennis beter en versterk je
het begrip van leerlingen.

1. STARTPUNT
Dit is een activiteit die een spannende
context creëert voor de leerlingen.
Denk aan iets ongewoons dat de
leerlingen nog lang bijblijft. Het
Startpunt is een activiteit die de
context voor de unit creëert en
spreekt voldoende aan om na te
denken over het thema. De hersenen
van de leerlingen creëren zo een
goede basis voor het latere leren.

2. KENNISOOGST
Het doel van de Kennisoogst is om de
leerlingen (in) te laten zien wat ze
binnen elk vakonderdeel al weten,
over welke vaardigheden ze al
beschikken en welk begrip ze al
hebben.

In de volgende nieuwsbrief lichten we
de andere stappen toe.
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