Verslag/actiepunten/afspraken U-Talent Connectie coördinatoren
overleg 13 maart 2018
Datum, tijd en plaats: Dinsdag 13 maart 2018, 15.30-19.00 h
Veenlanden College (Diamant 9, 3641XR, Mijdrecht)
Aanwezig:
Dianne Gijsbertsen (Christelijk College Groevenbeek), Said el Haidouri (Comenius College), Silvia
Herberigs (Emmaus College), Willem Hogeveen (Krimpenerwaard College), Daan Wijdeven (Vathorst
College), Steven Lameris (Veenlanden College), Hermien Vossebeld (HU), Berenice Michels (UU), Ragna
Senf (UU) Mariozee Wintermans (UU)
Afgemeld:
Gerrit de Bruijn (’t Atrium), Ingrid Vos (Christelijk Gymnasium Utrecht), Roos Terhorst, Saskia de
Zanger (Erfgooiers College), Ivo van Schaik (Griftland College), Jenny Smit (Het Nieuwe Eemland), Kees
Hooyman (St. Bonifatiuscollege), Ferdie van Assche (Stichtse Vrije School), Peter Ketelaars (Willem de
Zwijger College), Willeke Dikkerboom (HU)
Afwezig:
Bert-Jan Schobers (Ds. Pierson College), Ernst Koldenhof (O.R.S. Lek en Linge)

1. Opening, agenda vaststellen

Na een presentatie/activiteit is de vergadering om 16:30 h gestart.
De ppt van de presentatie met handige tips & trics wordt door Bart Kappé naar U-Talent, voor
verspreiding naar de coördinatoren, gestuurd.

2. Mededelingen

a. Korte enquête online over promotiemateriaal.
Zie hiervoor de link: bit.ly/2IkcdLn
Graag invullen
b. Alfa/gamma masterclasses: begin april bekend hoe dit ook voor Connectie zal zijn en
eventuele financiële consequenties.
c. Pilot nieuwe masterclass CRISPR/cas9: zie 3e
d. Bij activiteiten zoals Make Your Future graag niet je gehele klas sturen: het is geen
uitje, maar bedoeld voor geïnteresseerde leerlingen.
Graag begeleiders mee bij de havo-activiteiten (dus MYF, masterclasses) Bij Make Your
Future zijn vooral decanen i.v.m. de studiekeuze welkom!

Extra mededelingen:
•
•

Op de conferentie zal een concept docentenprogramma 2018-2019 bekend zijn zodat daar
feed back op kan worden gegeven. Reacties graag voor 1 mei.
Met ingang van het komende schooljaar komen er 2 vacatures vrij. Voor U-Talent Academy
worden een docent(e) scheikunde en een docent(e) wiskunde gezocht. Voor 1,5 à 2 dagen
per week. Bij interesse contact opnemen met U-Talent.

3. Leerlingenprogramma 2017-2018

a. Masterclasses:

Evaluaties: de masterclasses werden naar tevredenheid beoordeeld. We
gebruiken de evaluaties om naar de docenten van de masterclasses terug te
koppelen. Wat goed werkt voortzetten en de verbeterpunten aanpakken.
Het inschrijfsysteem werd ook beter bevonden. Waarschijnlijk houden we
komend jaar weer 2 inschrijfmomenten voor de masterclasses.
dit jaar zijn eer 2 masterclasses vroeg in het schooljaar: september.
Voor het volgend overleg (begin juni) zullen die 2 mc’s op de site staan.

Vanwege de vele afmeldingen: in de zomer stellen we een document op
rondom de no show fee van 35 euro.
Op verzoek zullen we de datum van de masterclass bij het overzicht van de
inschrijvingen vermelden en vragen we 06-nummers van de leerlingen op
(bv. nodig bij ziekte van de docent).
b. PWS Plus:
 12 juni (ochtend of middag) en 24/25 of 27/28 september zijn data onder
voorbehoud. Sommige onderzoeken zijn nog niet rond.
De eerste bijeenkomst zal in 4 groepen plaatsvinden en verschillen van elkaar.
Er is dan wel een plenaire afsluiting.
Deze keer willen we duidelijker naar de leerlingen communiceren wat ze
kunnen doen. PWS Plus is bedoeld voor de leerlingen die een extra steuntje om
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een niveau te halen, nodig hebben. We faciliteren een proef, een opstelling. Zij
vullen het in.
 Deadline aanmelden: 10 mei 2018.
Het inschrijfformulier waar men de voorkeuren kan aangeven wordt nog
gemaakt.
c. Plastic Soep:
Formulier komt binnenkort op de site.
 Halve dag op 29 mei of 4 juni.
 Deadline aanmelden (aangepast): 27 april 2018.
d. Hannover Messe:
Staat online en per mail verstuurd naar coördinatoren.
 23 en 24 april
 Uitleg programma en aanmelden
e. Pilot nieuwe masterclass CRISPR/cas9: 6 juni (onder voorbehoud)
Een activiteit voor max. 16 leerlingen. Ook docenten hebben interesse voor een
nascholing met dit onderwerp. Ragna heeft contact met het UMC en zal kijken of dat
mogelijk is.
f. Choose your Betaskills op 6 april.
Sommige coördinatoren hebben moeite om havo-leerlingen hiervoor enthousiast te
krijgen. Tip van andere coördinatoren: schakel de decaan hiervoor in. CYB is een havoactiviteit geschikt om te helpen met de beroepskeuze.

4. Docentenprogramma 2017/2018

a. Docentenconferentie: dinsdag 10 april 2018

Inschrijving geopend

Toa’s en schoolleiders zijn ook van harte welkom!

Bètafestival en speciaal programma voor leerlingen:
bijen; escape room; perspectief tekenen; origami; schimmels (actief & grappig)
Bij het Bètafestival presenteren de leerlingen. Dat hoeft niet hoogdravend te
zijn. Iets wat ze leuk vinden of trots op zijn. Graag leerlingen mee laten doen!
b. Nieuwe nascholing: Leren voor duurzame ontwikkeling binnen NLT
Start 19 juni, verder data onder voorbehoud.

5. Websites

a. Foto coördinator doorsturen naar u-talent@uu.nl indien nog niet gedaan.
b. Link naar pagina op schoolwebsite over U-Talent doorsturen naar u-talent@uu.nl indien
nog niet gedaan.

6. Komende vergaderingen

a. 5 juni 2018 (Griftland).

b. Vooruitblikken naar komend jaar:

De maanden waarop we vergaderen zijn september/ december/ maart/ juni
Opzet voor volgend jaar om te vergaderen is 2x in Utrecht (UU, HU) en 2x bij scholen.
De aanwezige coördinatoren vinden dinsdag wel een geschikte dag.
Vraag voor de afwezigen: zullen we met dagen schuiven, bv. maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag of de vergaderdag op dinsdag houden?
Scholen die hebben aangegeven volgend jaar gastschool te willen zijn:
Comenius, Hilversum
Vathorst, Amersfoort
Emmaus, Rotterdam, eventueel. Het Emmaus College ligt wel op loopafstand van station R’dam
Alexander.
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Bijlage 1. Actiepuntenlijst
A) U-Talent Connectie leerlingenactiviteiten
Wat
Activiteiten onderbouw
i.v.m. regelen van vervoer en
begeleiding eerdere communicatie
PWS+: eerder bekendmaking van
de practica, duidelijke omschrijving
van de proeven
Graag begeleiders mee bij de havoactiviteiten (dus MYF,
masterclasses) Bij Make Your Future
zijn vooral decanen i.v.m. de
studiekeuze welkom!
Bij overzicht van de toegelaten
leerlingen de data van de mc’s
vermelden.
Bij de inschrijvingen de 06-nrs van
leerlingen opvragen
Inschrijfformulier PWS Plus
Bij havo-activiteit Make Your Future
en Choose your Betaskills de
schooldecaan inschakelen voor de
inschrijvingen
Stuur leerlingen naar het
Bètafestival

Wie
Ragna/Mariozee

Wanneer
Volgend
seizoen

Status
In werking.

Ragna/Anita/
Mariozee

Volgend
seizoen

In werking.

partnerscholen

Tijdens de
activiteit

Ragna/Mariozee

Volgend
seizoen

Ragna/Mariozee

Volgend
seizoen
Eind maart
Voor de
activiteit

Mariozee/Anita
partnerscholen

partnerscholen

10 april

B) U-Talent Connectie docentenactiviteiten
Wat
10 april: Docentenconferentie
feed back op concept Docentenprogramma 2018-2019 geven.
CRISPR/cas9 ook voor docenten?

Wie
Ragna
partnerscholen

Wanneer
10 april 2018
voor 1 mei

Status
In werking.

Ragna

Volgend
seizoen

Wie
partnerscholen

Wanneer
nu

Status
Nog lang niet van iedereen!

partnerscholen
Ragna/Letty

nu
nu

Nog lang niet van iedereen!
Nog gaande.

coördinatoren

Zo snel
mogelijk

Nog niet van iedereen

coördinatoren

Zo snel
mogelijk
Zo snel
mogelijk

Nog niet van iedereen

C) U-Talent Connectie algemeen
Wat
Op eigen site U-Talent pagina
inrichten waarnaar verwezen kan
worden van en naar de U-Talent site
met link u-talent@uu.nl
Foto van jezelf opsturen
Speciale pagina op U-Talent site
voor coördinatoren uitbreiden, incl.
overzicht met belangrijke data.
Korte enquête online over
promotiemateriaal invullen:
link: bit.ly/2IkcdLn
Foto coördinator doorsturen naar utalent@uu.nl
Link naar pagina op schoolwebsite
over U-Talent doorsturen naar utalent@uu.nl

coördinatoren
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Nog niet van iedereen

