Beste ouders,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de sector havo/vwo van dit schooljaar. Wij
houden u middels deze brief op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van ons
onderwijs, de ver- en nieuwbouw en de activiteiten binnen onze school. Ik wens u veel
leesplezier!
Jos te Marvelde, sectordirecteur havo/vwo a.i.

Onderwijsmodel UC2020

ONDERWIJSMODEL UC2020
Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan we op de sector havo/vwo werken met het nieuwe
onderwijsmodel: UC2020. In het huidige schooljaar zijn we, zoals u weet, alvast gestart met
een aantal belangrijke wijzigingen. Zo heeft iedere leerling elke week een persoonlijk
coachgesprek van 15 minuten met zijn of haar coach. Ook hebben we basisgroepen
(vaste groepen) met twee coaches. Deze coachgroep start iedere ochtend samen de
dag. De leerlingen besteden in die 25 minuten aandacht aan plannen, groeps- en
persoonsvorming. Tenslotte hebben we de sector georganiseerd in domeinen: kleinere
groepen leerlingen (circa 150) met om hen heen een vaste groep docenten (circa 10 à
12).
Enquête
De nieuwe elementen in ons onderwijs gaan we
evalueren. De afgelopen weken zijn leerlingen en
docenten bevraagd middels een enquête. Deze enquête
bestaat deels uit vragen die we leerlingen jaarlijks stellen
in het kader van Vensters voor Verantwoording/Scholen
op de Kaart. Daarnaast zijn er vragen opgenomen over
onze eigen onderwijsvernieuwing, met als onderdelen:
het domein, de leerlingcoach, de basisgroep en voor de
bovenbouw ook de LPU’s (Leerpleinuren). De vragen
hebben we van tevoren besproken met een klankbordgroep van leerlingen en medewerkers
uit verschillende domeinen.
Na de kerstvakantie ontvangen ouders een uitnodiging om deze enquête in te vullen.
We zien de uitkomsten van deze enquête als een nulmeting en hechten hier veel waarde
aan. We gebruiken de resultaten om de juiste keuzes te maken in de verdere ontwikkeling
van ons onderwijsmodel UC2020. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier uitgebreid op
terugkomen.
Electronische Leeromgeving (ELO)
Om de ontwikkeling van UC2020 op de juiste manier te kunnen ondersteunen, zijn we op
zoek naar een geschikte ELO. Hiermee bedoelen we een digitale omgeving waarin we onze
leerlingenadministratie, ons leerlingvolgsysteem, de coachgesprekken en ons lesmateriaal
kunnen samenbrengen. Hiervoor is een schoolbrede (sector vmbo en havo/vwo) stuurgroep
opgericht die het keuzeproces begeleidt. Inmiddels zijn de eisen die wij aan het nieuwe
systeem stellen geformuleerd en oriënteren we ons op de huidige mogelijkheden bij
leveranciers. Eind januari brengt de stuurgroep een advies uit en daarna komt de definitieve
keuze tot stand.

Nieuwbouw
Van de schoolleiding

NIEUWBOUW
Vanaf zaterdag 22 december is de
school twee weken dicht. De
werkzaamheden in verband met de veren nieuwbouw gaan wel gewoon door.
Eind januari is de formele
sleuteloverdracht en vanaf 4 februari
kan de LO-sectie (lichamelijke
opvoeding) al gebruik maken van de
nieuwe gymzalen. De verhuizing van de
rest van de school vindt in de
meivakantie plaats. Vanaf dat moment
is de hoofdingang aan de President
Kennedylaan 22b. De officiële opening
vindt plaats na de zomervakantie. We
zijn blij dat we dan de bouwactiviteiten
achter ons kunnen laten en in een
plezierige leer- en werkomgeving ons
vernieuwde onderwijs kunnen
vormgeven.

VAN DE SCHOOLLEIDING
Inspectiebezoek
In november is onze contactinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs op bezoek
geweest. Ze heeft de ontwikkelingen van ons onderwijs, met name in de bovenbouw, met
belangstelling bekeken. De inspecteur is positief over de gekozen richting en de stappen die
tot op heden zijn genomen. Wel gaf ze het advies na te denken over de wijze waarop we
ouders mee kunnen nemen in het proces. Wilt u de brief met haar bevindingen inzien, dan
kunt u daarvoor contact opnemen met Jos te Marvelde.
Ouderbetrokkenheid
Klankbordgroep
Op het UC hechten we veel waarde aan de betrokkenheid en inbreng van ouders bij ons
onderwijs en we willen dit graag beter doen dan voorheen. Op 11 oktober zijn zowel in
onder- als in bovenbouw de klankbordgroepen bijeengekomen.
De bijeenkomst voor de onderbouw stond in het teken van coaching. Ouders gaven aan hier
overwegend positief tegenover te staan. Het contact tussen coach en leerling is veel
intensiever en diepgaander, nu coach en leerling elkaar elke week spreken. Ook het feit dat
er twee coaches voor een klas zijn, wordt als positief ervaren. Ook is het pedagogische
klimaat in de school verbeterd, omdat we elkaar veel meer zien en spreken. Uiteraard waren
er ook verbeterpunten. Bijvoorbeeld de opmerking dat er oog moet zijn voor verdere scholing
en begeleiding van de leerlingcoaches en dat het belangrijk is de ontwikkeling en kwaliteit
van de coaching te monitoren.
In de bovenbouw is eveneens gesproken over de rol van de leerlingcoach en waren de
geluiden vergelijkbaar met de onderbouw. Daarnaast is in de bovenbouw gesproken over de

LPU’s, het gebrek aan rustige plekken om te werken en betere communicatie rondom
bijvoorbeeld vervanging.
Denktank
De Denktank is op 25 oktober voor het eerst bij elkaar gekomen. De Denktank is bedoeld
voor ouder(s)/verzorger(s) die inhoudelijk, vanuit hun eigen expertise, willen meepraten over
toekomstige onderwijskundige ontwikkelingen op het Udens College.
Circa 25 betrokken ouders uit alle geledingen van de school hebben meegedacht over het
onderwerp ‘toetsing’. Er is onder andere gesproken over het nut van tussentijds evalueren in
de bovenbouw, omdat daar nog maar weinig toetsen worden gegeven. Verder is er
gesproken over de manier waarop toetsen worden besproken en over de hoeveelheid
toetsen in de onderbouw.
Het was een bijzonder informatieve avond waar, op een prettige manier, kennis en ervaring
is uitgewisseld. De input die wij tijdens deze avond hebben gekregen, nemen we mee bij het
verder vormgeven van toetsing en formatief evalueren binnen UC2020.

Activiteiten

Ziekmeldprocedure
Vanaf maandag 7 januari wordt de ziekmeldprocedure op beide sectoren van het Udens
College vereenvoudigd. Het is nu mogelijk uw kind via de Magister-app of via Magister vanaf
uw pc/laptop ziek te melden. Als u liever telefonisch contact opneemt met de receptie, is dat
natuurlijk ook mogelijk. Het is belangrijk dat u uw kind dagelijks, voor 08.30 uur, ziekmeldt.
Een ‘betermeldbriefje’ hoeft niet meer te worden ingeleverd. Op vrijdag 21 december
ontvangt u via Magister een brief en een instructie over ziekmelden via Magister.

ACTIVITEITEN
Internationalisering
Op het Udens College neemt internationalisering een belangrijke plek in. Wij zijn al jaren
aangesloten bij het ELOS (Europa als Leeromgeving op School) netwerk. Sinds november
dit jaar hebben ELOS en NIVO (Netwerk Internationalisering Voortgezet Onderwijs) de
krachten gebundeld in een nieuw samenwerkingsverband:
het Global Citizen Network. Dit nieuwe netwerk wordt
gecoördineerd door Nuffic, de Nederlandse organisatie
voor internationalisering. De ruim 70 scholen uit het
voortgezet onderwijs die zijn aangesloten hebben een ding
vooral voor ogen: het opleiden van leerlingen tot
wereldburger. Wij hangen dan ook met trots het nieuwe logo op ons nieuwe gevel. En ook dit
jaar zetten wij ons in om zoveel mogelijk leerlingen via uitwisselingen in aanraking te laten
komen met leeftijdsgenoten uit andere Europese landen.
Junior College
Het Junior College biedt getalenteerde leerlingen uit groep 8 de mogelijkheid om gedurende
acht weken op woensdagochtend projectlessen te volgen op het UC. Vanaf 9 januari werken
ruim 50 basisschoolleerlingen uit Uden en omstreken aan de projecten ‘Over bruggen; hoe
overbrug je een grote waterplas? En hoe ziet dat eruit?’ en ‘Een school verhuizen – doe dat
maar eens!’. Tijdens de laatste ochtend presenteren ze hun resultaten aan elkaar en mogen
ze twee gasten uitnodigen.

Agenda

Open Dag
Op zaterdag 19 januari is onze jaarlijkse Open Dag van 11.00 tot 15.00 uur. Dit jaar staat de
Open Dag in het teken van het thema
Under Construction. Niet alleen ons
gebouw is ‘under construction’. Ook aan
de ontwikkeling van ons onderwijsmodel
UC2020 wordt hard gewerkt, zoals u
eerder in deze nieuwsbrief heeft kunnen
lezen. Tijdens de Open Dag kunnen
aanstaande leerlingen en hun ouders
alvast een glimp opvangen van de
nieuwbouw en kunnen we een prachtige entree bieden: namelijk via de nieuwe ingang en het
nieuwe atrium!
Ook de huidige leerlingen bieden we uiteraard nog de mogelijkheid om een indruk van het
nieuwe gebouw te krijgen.

Agenda:
Kerstvakantie
Speeddate-avond 3 VWO
Open Dag
TRAP 2
Studiedag personeel
Meeloopdag voor ouders
Klankbordgroepen
PWS-avond
Informatie-avond brugklas
Gymnasium/VWO+
ouderavonden op afroep
Denktank
Carnavalsvakantie

24 december t/m vrijdag 4 januari
16 januari
19 januari (van 11.00 tot 15.00 uur)
21 januari t/m 25 januari
31 januari (roostervrij voor leerlingen)
6 februari
7 februari
12 februari
19 februari en 20 februari
21 februari
4 maart t/m 8 maart

De volgende nieuwsbrief ontvangt u voor de Carnavalsvakantie.

Directie en personeel van het Udens College
wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

