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Onze leerlingen derde graad Sociale en technische wetenschappen 
bezochten in het kader van de lessen muziek een klassiek concert.

Duncan De Bont, leerling uit 6 Restaurant-Keuken, streed mee voor 
de Belgian Junior Coffee Ambassador Trophy.

Deze nationale wedstrijd tussen 20 (!) hotelscholen gaat op zoek 
naar de meest beloftevolle barista.

Na de eerste drie proeven behoorde Duncan bij de beste drie en 
ging hij naar de finaleronde!

Duncan moest de hotelscholen van Brugge en Ath voor laten gaan 
maar behaalde een fantastische derde plaats. 

Een hele dikke proficiat!

Aangezien België bekend is voor het lekkere bier, hebben de dames van 
7 Logistiek gekozen om Brouwerij de Haacht te bezoeken als uitstap 
voor de leerlingen van de 2de en 3de graad.

Ze hebben uitleg gekregen over de verschillende facetten van het 
brouwproces en de afvulling in fles en op vat.

Een fijne en leerrijke dag was het!

Onze leerlingen van 1BT2, 1BT3 en 1BHotel brachten een bezoek 
aan de bibliotheek.

Ze gingen op zoek naar titels, auteurs en pictogrammen. Nadat 
ze de hele bibliotheek verkend hadden, kozen ze enkele boeken 
uit om mee naar school te nemen.

Zo hebben we in de klas voortaan ook een eigen bib die ze volop 
kunnen gebruiken.



Onze leerlingen van Sociale en technische wetenschappen en 
Verzorging openden hun pop-up buurtcentrum ‘t Geburt aan het 
Merodecenter.

Ze mochten al onmiddellijk 20 bezoekers trakteren op koffie, gebak 
en een gezellige babbel.

Een knap en warm initiatief!
We blikken nog even terug op een erg geslaagde 
editie van ons jaarlijks familie etentje.

Onze leerlingen van 3 en 4 Restaurant-keuken 
gaven het beste van zichzelf en serveerden in 
didactisch restaurant l’ Artimuse aan meer dan 75 
gasten een uitgebreid menu.

Proficiat aan leerlingen en begeleiders. 

Op de foto onze leerlingen in een zonovergoten Firenze. Onze zesdejaars gingen naar Italië. Een zeer 
geslaagde reis!

Onze leerlingen van het vierde jaar amuseerden zich volop in Londen.

De voorbije twee weken kwamen de leerlingen van het tweede 
jaar proeven van de economische richtingen in ons economisch 
leercentrum. 

Staat de volgende topondernemer, manager van het jaar of logistieke 
superster misschien op deze foto’s?



Onze leerlingen van 2 Cognosco gaven les aan de 
leerlingen van 1 Cognosco.

Zo leerden de eerstejaars de nieuwe leerstof op 
een leuke manier en herhaalden de tweedejaars de 

leerstof alvorens ze verder gaan met moeilijkere 
opdrachten.

De leerlingen van 4 Voeding-verzorging kregen de opdracht een themavoormiddag in elkaar te 
steken, gekoppeld aan een gezonde maaltijd.

Een verloren gelopen paashaas heeft voor veel lachende gezichten gezorgd. Zowel de kleuters van 
Freinetschool De Regenboog, als onze leerlingen hebben er met volle teugen van genoten!

We mochten weer vele oud-leerlingen ontvangen op onze school. 
Het was een blij weerzien met mooie verhalen en herinneringen 

over de school.

De leerlingen van 3BSO gingen weer interlevensbeschouwelijk aan de 
slag. 

Met het kwaliteitenspel zetten ze hun klasgenoten letterlijk en figuurlijk 
in het zonnetje!

Om verveling tijdens de speeltijden tegen te gaan, 
werden tijdens de middag gezelschapsspellen gespeeld. 
Hierbij namen de leerkrachten het op tegen de leerlingen!

Zo zorgen we niet enkel voor een aangename schoolsfeer, 
maar maken we de overgang van lager naar secundair net 
iets laagdrempeliger.



“Un compliment peut changer la vie!”

De leerlingen van 2B gingen tijdens de Franse les aan de 
slag rond complimenten. Ze haalden hun zachtste kant naar 
boven en deden erg hun best om voor elke klasgenoot een 
lief én gemeend compliment te geven. 

Wat was het spannend om de omslag vol mooie woorden 
eindelijk te mogen openen. Een omslag vol zonnestraaltjes! 

Onze leerlingen 6ASO presenteerden hun onderzoekscompetenties, een belangrijke voorbereiding 
op hun hogere studies.

Ouders, medeleerlingen, leerkrachten en zelfs oud-leerlingen luisterden met grote interesse, waarna 
ze kritische vragen mochten stellen.

Wegentaks, discrete fouriertransformatie, werkloosheidsgraad, sulfieten in wijn, eigenfaces,... zijn 
niet langer onbekende begrippen binnen de school!

Onze leerlingen konden op dinsdag en donder-
dag tijdens de middagpauze genieten van een 
gezonde snack uit eigen (hotel)keuken.

Leuk voor onze leerlingen van 2 Hotel-
Bakker-Slagerij die fier hun talenten tonen 
vanuit onze mooie foodtruck en lekker voor alle 
anderen die smullen van onder andere verse 
soep, vegetarische pasta en zelfgemaakte 
vlierbloesem-limonade!

Enkele maanden geleden stapten we met Talentenschool Turnhout vol 
enthousiasme in het project ‘Warme scholen’.

Met behulp van dit project streven we naar een school waar iedereen 
zich goed voelt in zijn vel.

Aan de hand van quick wins en projecten op lange termijn proberen we 
essentiële veranderingen tot stand te brengen.

We organiseerden een eerste bijeenkomst van het forum, waarop oud-
ers, leerlingen, personeelsleden ... aanwezig waren. We hebben genoten 
van ieders enthousiasme, optimisme ...

Samen willen we bouwen aan een warme school voor iedereen.



facebook.com/TalentenschoolTurnhoutCampusBoomgaard

Onze leerlingen 3 Restaurant-keuken kregen vorige week onverwacht bezoek. 

Mevr. Verheyen, leerkracht PAV, had immers aan MNM een examenvraag verklapt!

Nog even dit:

We wensen al onze leerlingen een mooi rapport en een prettige, deugddoende vakantie!

De leerlingen van 4 Kantoor presenteren hun vakover-
schrijdend eindproject waarin ze zich verdiepten in het 
bedrijf Mars. 

Ze leverden topprestaties! Proficiat!

De leerlingen van 3 en 4 handel hebben dit jaar een eigen 
bedrijfje opgestart rond eerlijke handel. 

Hun winst hebben ze geschonken aan het goede doel 
T’ANtWOORD in Turnhout.


