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Op 20 januari is er een cameraploeg
van RTV nieuws langs geweest op onze
school. Ze hebben enkele leerlingen van
het 7de jaar Bedrijfsvoertuigen en hun
leerkracht geïnterviewd in verband met het
nieuwe voertuig van RTC - diagnose car.
De reportage is dezelfde avond in het RTV
nieuws uitgezonden. Je kan ze nog steeds
bekijken op www.rtv.be/vandaag
Emiel Bachot en Paulien Van Caeyzeele, twee van
onze leerlingen, verblijven momenteel in Stockholm
voor een uitwisseling van 2 maanden.
Je kan hun avonturen volgen op
https://sverigelagom.wordpress.com/

Nikita Gomez verblijft op haar beurt
voor twee maanden in onze Oostenrijkse
partnerschool HTL Perg.
Haar avonturen kan je volgen op
http://nikitagomez.blogspot.be/

Projectdag 2016 - veiligheid - was een leerrijke dag! Enkele sfeerbeelden.

Gedichtenweek met thema ‘herinnering’
wordt een kleurrijk schoolgebeuren wanneer
zowel leerlingen als leerkrachten hun mooiste
herinneringen met elkaar delen.

Tijdens de krokusvakantie werd onze school
omgetoverd tot de set van een kortfilm van enkele
oud-leerlingen multimedia!

De leerlingen van 7 publiciteit werkten afgelopen
weken aan een muurschildering. Ga zeker eens
kijken op onze facebookpagina voor meer foto’s.

Het 7de jaar Hout publiceerden enkele
foto’s van hun stageactiviteiten op onze
facebookpagina!

Leerlingen van Campus
Zenit namen deel aan
‘Top Team’ op de Thomas
More Hogeschool om hun
ondernemingstalent aan
te scherpen.

In juni gaan enkele leerlingen van het 7de jaar BSO op buitenlandse
stage in Berlijn. Er waren alvast veel enthousiaste leerlingen en
ouders aanwezig op de infoavond. Alle informatie kan je hier nog
eens rustig nalezen.

Talentenschool Turnhout en GRAFOC - voor
mensen in printmedia ondertekenen een
sectorconvenant voor kwalitatievere opleidingen
voor de leerlingen. Lees het volledige verslag in
Gazet van Antwerpen.

VZW VORST organiseert een muzikaal
talentevenement in de Kuub. Dat de
Talentenschool Turnhout bruist van het
talent, bewijzen ze dus eens te meer. Maar
liefst 5 groepen die bestaan uit leerlingen
en leerkrachten staan die avond op het
podium. Info en tickets via de Warande.
Iedereen hartelijk welkom!

Mede dankzij GRAFOC
drukken de leerlingen
van 6 printmedia
hun eindwerk op de
drukpersen van de
VDAB.

Ook wij denken aan de aanslagen.

facebook.com/CampusZenitTurnhout

