Doelgroep
Je bent een leerling die graag initiatief neemt en bent
bovendien creatief. Je werkt goed in groep, maar kan ook
individueel een opdracht tot een goed einde brengen.

cognosco

Je durft verantwoordelijkheid nemen en je eigen leerproces
in handen nemen. Heb je als leerling een extra uitdaging nodig?
Geen probleem! Onze coaches begeleiden je maar al te graag
om je talenten verder uit te diepen. Leerlingen Cognosco

“Cognosco is zelfs meer dan ik ervan verwacht had.
Ik verveel me geen seconde! We doen veel projecten,
waarbij ik niet enkel leer op een uitdagende manier,

ognosco

maar ook leer samenwerken”, zegt Sam, leerling Cognosco.
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Talentenschool Turnhout biedt naast het
traditionele onderwijs ook het kwaliteitsvolle
Cognosco-onderwijs in de eerste graad aan.
Cognosco staat voor
‘ik lees, ik (h)erken, ik onderzoek, ik leer kennen’.
De leerlingen kiezen zo voor een specifieke
leermethode die de lat hoog legt.
Leerlingen die zelfstandig kunnen werken en van een uitdaging
houden, kunnen hun eigen leerproces in handen nemen.
‘Wat je zelf ontdekt, onthoud je beter’, wordt wel eens gezegd.
Dit is Cognosco ten voeten uit. Eigen interesses en ervaringen
als een open venster op de wereld, op jouw wereld!
“Cognosco start bij de leefwereld en interesses van het kind.
De leerlingen kiezen hun eigen projecten, wat de betrokkenheid
ten goede komt en een maximale leerwinst oplevert”,
zegt Stef Jacobs, directeur.

(keuze uit: STEM, Engels, Frans, economie, sociaal,
hotel, informatica, ICT, mechanica, grafische, elektriciteit)
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kunnen in de 1ste graad kiezen voor optie Latijn of
optie Moderne Talent.
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Onze troeven

Leerling staat centraal
In onze visie op leren staat de leerling centraal.
We zijn ervan overtuigd dat een kind dat zich goed voelt in
zijn vel en succeservaringen beleeft, boven zichzelf uitgroeit
en zijn talenten verder uitbouwt. Iedereen leert graag,
tenminste als je jezelf kan ontwikkelen in een stimulerende
omgeving waar iedereen kan leren op zijn eigen tempo.

Drie leercoaches
Alle vakken, volgens de leerplannen van het GO!, worden
gebundeld tot het project wetenschappen-wiskunde,
het project talen, en een algemeen project.
Onze leercoaches dagen de leerling uit in originele projecten,
samen op weg naar een tastbaar resultaat waarmee leerlingen
trots naar buiten komen. Zo behalen onze leerlingen
zelfontdekkend alle eindtermen en is de overstap van
basisschool naar secundair onderwijs vloeiend.
Dit omdat slechts drie vertrouwde leerkrachten in een
veilige klasomgeving de persoonlijke begeleiding verzorgen
naar een brede basisvorming die alle verdere studierichtingen
mogelijk maakt.
STEM
Om leerlingen warm te maken
voor wetenschappelijke richtingen
kiest Talentenschool Turnhout voor STEM.
Onze school kiest in de eerste graad voor STEM-modules,
niet voor een STEM-vak.
Zowel in Cognosco Latijn, als Cognosco Talent
kan je hiervoor kiezen.

talentenschoolturnhout.be

Levensecht leren
We willen onze leerlingen intellectueel uitdagen door
creatief denken aan te moedigen. Vanuit de motiverende
sfeer in de klas en de variatie aan uitdagende werkvormen
neemt het welbevinden van de leerlingen toe. Dit wakkert
de verbeelding aan en laat je effectiever leren. Leercoaches
staan in de klas, tussen de leerlingen en vertrekken steeds
vanuit de leefwereld van de leerlingen.
Klasraad
Tijdens één extra uur in de week vergadert de klas
als leefgroep. Zo leren de leerlingen omgaan met alle
aspecten van inspraak. Ze bepalen zelf oplossingsmethoden,
kunnen hun meningen argumenteren,
leren naar elkaar luisteren en maken in groep
afspraken. Het verantwoordelijkheidsbesef wordt
hierdoor groot. Leerlingen krijgen inspraak in de onderwerpen
en werkvormen, maar de eindtermen staan centraal.
Ouderparticipatie
Naast traditionele oudercontacten en
communicatie via Smartschool organiseert
Cognosco jaarlijks twee toonmomenten, het forum.
Onze leerlingen werken tijdens de lessen vanuit
verschillende vakken aan een project. De eindproducten hiervan
stellen ze tijdens het forum tentoon. Daarnaast willen we een
open school zijn, waarbij ouders ervoor kunnen kiezen in de
ouderraad actief te zijn.
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