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Al onze leerlingen hebben het jaar feestelijk ingezet tijdens de lunchparty.
2017 is alvast goed begonnen!

Tijd om even terug te blikken!

Onze STEM-afdeling is in volle voorbereiding om van algen 
biodiesel te maken. De potten met algen staan rustig te pruttelen 
en worden gemonitord en gemeten. 

Onze leerlingen hebben de examens van 
december 2016 achter de rug.

 
Hopelijk is iedereen met volle moed 
gestart aan het tweede deel van het 

schooljaar.



Voor PAV en geschiedenis brachten 
de leerlingen van 7BSO en 6TSO 
een bezoek aan de Dossinkazerne 
en het Fort van Breendonk.

De pakkende getuigenissen en het 
miezerige weer zorgden alvast voor 
een blijvende indruk.

De leerlingen van de B-stroom gingen aan de slag met 
herhalingsdozen. Via een hoekenwerk herhaalden ze de 
leerstof van Frans en MAVO van het eerste trimester.

Wat stond er allemaal op het programma? Domino, 
memory, werkwoordenbordspel, atlasrace, kloklezen, 
BINGO!, Party Animals, familiekwartet,...

De lessen Frans en MAVO waren nog nooit zo leuk!

De leerlingen van 5 en 6 humane wetenschappen gingen 
op wandelgesprek.

De verschillende werken die ze de voorbije weken 
maakten tijdens de lessen ‘kunst en maatschappij’ 
werden opgehangen in het schoolgebouw en uitvoerig 
besproken.

Onze leerlingen van 6 economie - wiskunde en 6 economie - moderne talen zijn doorgestoten tot de 
tweede ronde van de wedstrijd ‘Generation Euro’ van de Nationale Bank van België.

Zij schrijven momenteel een essay over de voorspelling van de renteaanpassing van de Europese 
Centrale Bank.

Proficiat!



De leerling van 5 kantoor en 7 logistiek hebben de 
distributiemagazijnen van Nike bezocht.

Nadien mochten de leerlingen in het LITC zelf 
orderpicken en op een pallet stapelen.
Ze kropen ook even in de huid van een logistiek 
bediende bij de boekhouding, magazijnafdeling, 
transportafdeling en de verkoopsafdeling.

Een superleerrijke dag!

Onze leerlingen van het derde jaar ASO toverden 
hun lokaal om tot een heuse krantenredactie.

De jonge journalisten in spe verzamelden 
nieuwtjes op school en werken nu aan een actuele 

schoolkrant!

Talentenschool Turnhout organiseerde een geslaagde openingsreceptie voor 
de officiële opening van onze nieuwbouw!

Zowel leerkrachten, leerlingen, ouders, oud-leerkrachten en genodigden 
konden genieten van een door de leerlingen van onze hotelafdeling verzorgde 
receptie.

Alexandra Arba (6ALAWI) zorgde met haar viool voor bijhorende muziek.

Met zijn prachtig verhaal, geschreven vanuit het standpunt van een colablikje, wist Lode uit 
1 Cognosco de jury van de schrijfwedstrijd ‘Junior Journalist’ te overtuigen van zijn schrijftalent. 
Hij behaalde een zeer knappe tweede plaats. Proficiat Lode!

Naar aanleiding van de gedichtenweek kwam Wim Paeshuyse, 
Cognoscoleerkracht en gerenommeerd dichter, de leerlingen van 6ASO 
een workshop ‘slam poetry’ geven.

De leerlingen ontpopten zich tot ware poëten, met enkele pareltjes als 
resultaat.



De leerlingen van het eerste jaar A-stroom gingen op landschapsstudie in de eigen streek.
Ze bestudeerden de rivie Aa en brachten een bezoek aan een lokale boer. 

Om de dag op een leuke manier af te sluiten maakten ze een wandeling op de Kabouterberg.

De leerlingen van het tweede jaar ASO gingen op 
excursie.
 
Zij trokken naar de Antwerpse haven en de polders. 

Een interessante landschapsexcursie met een flinke 
portie vaderlandse geschiedenis.

Tijdens de lessen LO hebben onze leerlingen van 4ASO gewerkt rond 
samenwerken en veiligheid. Dit resulteerde in enkele prachtige piramides.

Gezien?

We lanceerden ons 1ste filmpje in de reeks ‘Meet de Students’.

Herbert, leerling 6 moderne talen-wetenschappen en voorzitter van onze leerlingenraad, bijt de 
spits af. In onze reeks vertelt hij als eerste vanuit zijn persoonlijke ervaringen over zijn studiecarrière 
in onze school!

Je kan de filmpjes bekijken op onze Facebookpagina.



De leerlingen van 5 en 6 verzorging mochten hun talent laten zien bij de ateliers van Freinetschool 
De Regenboog.

Ze hadden tijdens de lessen expressie verschillende workshops voorbereid voor de kinderen. 
Het was een succes!

Op 7 februari kwam onze ouderraad voor de eerste 
keer samen!

Onze leerlingen werden ondergedompeld in een Frans taalbad.
Ze volgden de voorstelling ‘Les Trois Mousquetaires’!

Bij PAV zet 3 Kantoor de ‘week tegen pesten’ stevig in met enkele creatieve affiches met een krachtige 
boodschap. Meteen een goede gelegenheid om ons nieuw didactisch materiaal uit te testen!



We zijn erg fier op de mooie vierde plaats die onze leerlingen Ward Verloy (6 THOT) en Frederik 
Van de Schoor (6 BRK) behaalden in Gent tijdens de finale van de Cooking Cup georganiseerd door 
Jeune Restaurateurs d’Europe.

Ware smaakbommetjes verpakt als kunstwerkjes werden onder de bezielende leiding van Stijn 
Baselmans voorgeschoteld aan een prestigieuze vakjury.

Proficiat!

De eerste resultaten van de STEM-uitdagingen in de B-stroom zijn binnen: een hijskraan, een 
ballon-auto, bouwwerken met een driehoek-patroon en een katapult.

De creatieve ideeën blijven komen dus wij zijn alvast benieuwd naar meer.

Save the date:

Infodag: 18 maart 2017 van 10u00 tot 12h00

Ken jij iemand die op zoek is naar een middelbare school 
die leerlingen activerend en levensecht hun talenten laat 
ontdekken? Op zoek is naar een school met een 
persoonlijke en eigentijdse aanpak? 
Breng hen dan zeker op de hoogte van onze infodag.

Literaire happening: 24 maart 2017 om 20u00 en 
25 maart 2017 om 15u00 in de Wollewei te Turnhout.

Met veel trots nodigen wij jullie naar jaarlijkse gewoonte 
uit voor onze literaire happening.
Dit schooljaar hebben onze leerlingen van de 3de graad 
ASO weer hun beste beentje voorgezet om jullie literair te 
verwennen. Voor de literaire happening van dit schooljaar 
hebben de leerlingen zelf het bekende stuk “Hamlet” van 
Shakespeare naar hun hand gezet.

Inkom: 5€, kaarten te verkrijgen op het onthaal-
secretariaat 2de en 3de graad.


