PRE-U

ONLINE AANBOD
april - juni 2021

Afgelopen jaar was het voor iedereen in het onderwijs niet atijd even makkelijk. Om
toch ruimte te maken voor het vroegtijdig ontwikkelen van talenten en leerlingen op
de juiste manier klaar te stomen voor hun volgende academische stap, hebben we
daarom in april tot en met juni 2021 een aangepast aanbod.
Hier vind je een uitgebreid overzicht van ons aanbod.

HANNOVER MESSE CHALLENGE
[ONLINE EDITIE]

Tijdens de Hannover Messe Challenge gaan
leerlingen online in teams op zoek naar creatieve en
technisch-innovatieve oplossingen voor uitdagende
vraagstukken van bedrijven en onderwijsinstellingen
uit het hele land.
•
•
•

wanneer: 12 & 13 april
voor wie: 4-5 havo en 4-5-6 vwo (in teams van 3 t/m 6
leerlingen)
kosten: gratis

BEGELEIDING
EINDEXAMENLEERLINGEN

Pre-U neemt deel aan het landelijk initiatief
studentinzetopschool.nl om eindexamenkandidaten
met leerachterstanden door de coronamaatregelen
te helpen op het gebied van motivatie, planning of
schoolvakken tot aan de
eindexamens.
•
•
•
•

wanneer: van 29 maart t/m 10 mei
voor wie: 6 vwo- & 5 havo-leerlingen
duur: 1,5 of 3 uur per week
kosten: €27,50 per uur

Meer weten over HMC? Klik hier
Meer weten over deze examenbegeleiding? Klik hier

ONLINE MASTERCLASSES

In een serie van vier online lessen gaan leerlingen de
diepte in tijdens een van onze online masterclasses.
•
•
•
•

wanneer: 20 & 27 mei, 3 & 10 juni
voor wie: 4, 5 & 6 vwo
duur: vier sessies van 1,5 uur (van 13.30 tot 15.00 uur)
kosten: € 30,- voor partnerscholen en € 35,- voor
niet-partnerscholen.

ONLINE WORKSHOPS

Tijdens inspirerende online workshops leren
klassen over academische vaardigheden.
•
•
•
•

wanneer: op aanvraag
voor wie: 1 t/m 6 vwo klassen
duur: 1,5 uur
kosten: €100,- per workshop, per klas

Meer weten over welke masterclasses er draaien? Klik hier

Weten welke workshops we aanbieden?
Klik hier

PERSOONLIJK ASSISTENT LERAAR

WEBCLASSES

•
•
•

•

Via het project PAL assisteren UT-studenten
docenten met het ontwikkelen en geven van
(digitaal) onderwijs voor de klas of achter de schermen.
wanneer: op aanvraag
duur: afhankelijk van de vraag
kosten: €32,- per uur (inclusief opleiding en
begeleiding door de UT)

Tijdens de webclasses leren (vwo)leerlingen over
actuele onderwerpen die gebaseerd zijn op afstudeeronderoeken van UT-studenten.

•
•
•

wanneer: week 19 t/m 23, op maandag, dinsdag
en woensdag
voor wie: 1 t/m 6 vwo
duur: 1,5 uur (van 14.00 tot 15.30 uur)
kosten: gratis

Meer weten over de inzet van PAL’s? Klik hier
Benieuwd naar de onderwerpen van de
webclasses? Klik hier

