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Ook 1 Cognosco deed dit schooljaar mee met carnaval!

Tijd om even terug te blikken!

Onze 6de en 7de jaren vierden hun laatste 100 dagen. Verkleden, klasactiviteiten, ... Het hoort er 
allemaal bij.

Allemaal samen tegen pesten!

Onze leerlingen van het 2de jaar deden 
aan teambuilding, kregen tips over het 

gebruik van sociale media, keken naar hun 
eigen rol en invloed en tekenden allemaal 

tegen pesten.



In de maand maart vonden onze tweede 
groeigesprekken plaats: een persoonlijk gesprek 
tussen leerkracht en leerling.

Super waardevolle momenten! Zowel voor 
leerkracht als voor onze leerlingen!

Onze leerlingen Hotel van het eerste jaar gingen op bezoek in ‘t Stoktshof.

Het werd een smaakvolle en vooral leerzame middag waarin kennis gemaakt werd met de 
basisbeginselen restaurantservice en tafeletiquette.

Het lunchmenu, gemaakt en geserveerd door de leerlingen van 3 en 4 THOT werd bewonderd en 
enthousiast verorberd!

Onze ouders en leerlingen van het 4de en 6de jaar kregen uitleg over de Londenreis, Italiëreis en de 
BAMA-structuur!

Onze leerlingen van het 4de jaar ASO gingen op speeddate tijdens de Franse les.

Op een activerende manier leerden ze de woordenschat rond internet toepassen!



Zitta Druyts uit het zesde jaar Restaurant-Keuken 
verdedigde de goede naam van Hotelschool 
Turnhout op de BJCA (Belgian Junior Coffee 
Ambassador). 

Een wedstrijd waarbij kunde en kennis van koffie 
centraal staat.

We blikken terug op een zonnige en geslaagde 
editie van onze talentendag!

We hebben weer heel wat leerlingen uit het 5de 
en 6de leerjaar geholpen bij het maken van hun 
studiekeuze: STEM, Cognosco, Latijn, Verzorging 

enz.

De leerlingen van het eerste jaar trokken, in het 
kader van de lessen techniek, een dagje naar 
Technopolis in Mechelen.

Het werd een zeer leuke, maar vooral leerrijke dag!

Onze leerlingen van het 3de jaar ASO en TSO zijn tijdens de talentmodule ‘feest in de wereld’ druk 
aan het oefenen voor hun multiculturele markt!

Tijdens de opendeurdag kan iedereen die wil komen proeven!



Onze leerlingen van de 3de graad Economie en Humane wetenschappen brachten een bezoek aan 
het Vlinderpaleis en Universiteit Antwerpen.

In de rechtbank kregen ze de kans verschillende rollen te spelen: voorzitter van de rechtbank, 
rechter, griffier, etc.

Aan de universiteit speelden ze het EU-simulatiespel rond de vluchtelingenstromen. De leerlingen 
kregen hierbij de rol als staatshoofd of regeringsleider van een zelfgekozen EU-land.

Talent en goesting op het podium!

Onze literaire happening was een succes!

Proficiat aan alle leerlingen en leerkrachten die hun bijdrage leverden.

Talentenschool Turnhout zet maximaal in op flexibele leertrajecten voor leerlingen. Dit zowel in de 
A-stroom als de B-stroom.

Dankzij onder andere Flextra (B-stroom), Cognosco (A-stroom) en FLITS-trajecten (leerlingen die op 
zoek zijn naar extra uitdaging) zetten we in op het tot uiting laten komen van talent. Op deze manier 
krijgt elke leerling de kans om te excelleren!



Onze zesdejaars gingen voor hun eindejaarsreis naar Italië, terwijl onze leerlingen van het 4de jaar 
op reis gingen naar Londen.



Onze leerlingen van 7BSO brachten voor PAV een bezoek aan de interactieve tentoonstelling 
‘Koopkracht’.

Zo geraakten ze wegwijs in de ingewikkelde wereld van ‘verdienen’, ‘betalen’ en ‘schulden’.

Vorige maand vond voor de leerlingen van 6 Verzorging hun kennismakingsdag met de kleuters 
van basisschool Kameleon plaats.
De kleuters werden door onze leerlingen verwend met allerlei spelletjes, een knutselactiviteit en 
een liedje als afsluiter en dit alles in het thema politie.
Trots op onze leerlingen!

Onze leerlingen 3 Sociaal en technische 
wetenschappen gingen op uitstap naar 
de Aa in Oud-Turnhout om de chemische 
waterkwaliteit te onderzoeken.

Resultaat: iets te hoge nitraat en nitri-
et-waarden!

Onze leerlingen 4ASO en 4TSO 
organiseerden vorige maand tijdens de 
talentmodule hun Belgiëbeurs.

De leerlingen stelden verschillende 
aspecten van België voor aan de hand van 
een quiz, proevertjes ...

Ze deden dit in het kader van het 
eTwinningproject dat ze aan het doen 
zijn met scholen uit Italië, Roemenië en 
Turkije.



Nog even dit!

Iedereen is van harte welkom op onze openschooldag van zondag 23 april 2017 tussen 13h en 17h. 

Tijdens deze opendeurdag staan in restaurant L’ Artimuse de leerlingen van de eerste graad vol 
enthousiasme klaar in de keukens om te laten zien wat zij de afgelopen perioden geleerd hebben.

Zij bereiden een 3-gangen lunch aan een zeer democratische prijs die in het restaurant geserveerd 
zal worden door de leerlingen van het 3de en 4de jaar Restaurant-keuken.

Indien je de perfecte weergave van een praktijkdag in de hotelschool van dichtbij wil bekijken en 
het resultaat aan tafel wil ondervinden, reserveer dan zeker met je ouders, familie, vrienden en 
kennissen!

Onze leerlingen stellen jullie komst op prijs!

Extra informatie en hoe te reserveren vindt u op: www.hotelschoolturnhout.be

Hopelijk tot dan!


