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TALENTSCHOOL
TURNHOUT

Talentenschool Turnhout is een school in
het centrum van Turnhout. Op onze twee
grote, groene campussen kan je terecht voor
een breed gamma van studierichtingen,
ondersteund door een internaat.
Het goed aangeschreven Belgische
onderwijssysteem biedt in een duidelijke
structuur en ruimte om te groeien.
In kleine groepen loop je op een
persoonlijke manier een traject om
jezelf te leren kennen.

EIGENTIJDS ONDERWIJS
Op Talentenschool Turnhout werken we met talent van
vandaag. Op onze school ga je niet terug in de tijd, want we
gebruiken in onze lessen de kracht van ICT, van een kritische,
jonge geest. Out of the box-projecten bieden diepgang in
wat je leert, maar zorgen tegelijkertijd ook dat je jezelf kan
zijn, uitgedaagd wordt en jezelf als mens ontwikkelt. Wie zijn
talenten goed kent, maakt ook betere keuzes en wie betere
keuzes maakt, is gelukkiger omdat hij kan uitblinken.
UITBLINKEN IN KLEINE GROEPJES
We verwachten dus veel van onze leerlingen: de basisleerstof
beheersen is niet genoeg. Door onze nauwe contacten met
hoger onderwijs en bedrijfsleven geven we leerlingen een
voorsprong op de realiteit van morgen.
Ook leerkrachten mogen op Talentenschool Turnhout mee
uitblinken. Er is openheid voor nieuwe ideeën en het team
maakt samen mee school. We zoeken steeds naar de beste
aanpak om leerlingen te prikkelen. En die onderzoekende
houding is belangrijk in een wereld die zo snel verandert. In
plaats van kant-en-klare antwoorden krijgen onze leerlingen
een coach die hun gps is. Ze zoeken mee naar wat elke leerling
nodig heeft – naar uitdaging en ondersteuning; zo krijg je tijd
om nog meer te groeien waar jij een krak in bent. Het team
slaat de handen in elkaar en wisselt good practices uit: want
ook leerkrachten groeien, zoeken en leren.
De kleine klasgroepen (van 6 leerlingen in sommige
praktijkvakken tot max 24 in de algemene vakken) maken deze
coachende aanpak mogelijk.
MODERNE INFRASTRUCTUUR
Onze lokalen en onze school weerspiegelen deze aanpak.
Frisse, hippe lokalen die elke les op maat aangepast kunnen
worden, ruimtes om tot rust te komen, om getriggerd te

worden of om samen te werken. Het park rond de school is een
ruimte om te ontspannen met vrienden, om jong te zijn.
De leerlingen van 12 jaar starten in een gloednieuwe
passiefschool en ook het internaat krijgt vanaf september 2017
ruimte in een nieuwbouw.
OUDERS MAKEN SAMEN MEE SCHOOL
Ouders zijn onze kritische vriend: hun mening doet er toe en
via smartschool is er een korte lijn. We geven feedback over de
scores, over de talenten van leerlingen en praten met ouders
over hun kinderen – niet alleen over punten, maar we maken tijd
om samen te kijken naar ontwikkeling en kansen.
STUDIERICHTINGEN
In België start je je opleiding met een brede basis die zich ofwel
richt op beroepsonderwijs of op verder studeren. Op onze school
ontdek je in talentmodules waar je later best voor kiest. Zoek je
een unieke studierichting zoals grafische media en multimedia,
een horecaopleiding of een vooropleiding voor Ingenieur dan
kan je die bij ons vinden. Maar ook breed-vormende opleidingen
worden door ons ingericht.
INTERNAAT
Ons internaat zorgt voor structuur en zet in op de groei van
jongeren. Voor de jongste internaatsleerlingen is het dagschema
duidelijk, maar keuzeopties en vrijheid neemt toe naar mate
de jongeren ouder worden. Huiswerk wordt begeleid, maar
als de jongeren met goede cijfers aantonen hier zelfstandig
hun verantwoordelijkheid in te nemen kan dat ook. Een goede
communicatie met ouders en met de scholen zorgt dat de
huiswerkbegeleiding vlot verloopt.
We zorgen voor een huiselijke sfeer, waarin jongeren zich kunnen
ontspannen en zich thuis voelen.

VO GIDS

VMBO

GROEIEN NAAR JE BESTE IK

Talentenschool Turnhout
Campus Boomgaard

Talentenschool Turnhout
Campus Zenit

Boomgaardstraat 56
2300 Turnhout
België
Tel. 014/47 05 10
Fax. 014/47 05 15
Contactpersoon: Peter De Ceuster, campusdirecteur
E-mailadres: campusboomgaard@talentenschoolturnhout.be
Website: www.talentenschoolturnhout.be
Facebook: https://www.facebook.com/talentenschoolturnhoutcampusboomgaard

De Merodelei 220
2300 Turnhout
België
Tel. 014/47 14 40
Fax. 014/47 14 44

Niveaus: 1ste graad A-stroom en B-stroom, 2de
en 3de graad ASO, TSO en BSO
Een vergelijking met de onderwijsniveaus in
Nederland kan u maken op onze website.
Departementen: Natuur en wetenschappen
(STEM), Talen, Economische wetenschappen,
Sociale wetenschappen en Hotel
Pedagogisch concept: Naast traditioneel, eigentijds onderwijs vind je op Campus Boomgaard
ook de studierichting Cognosco, methodeonderwijs en wordt er sterk ingezet op STEM.
Instroomadviezen: Leerlingen uit Nederland met
een achterstand voor Frans krijgen een indien
nodig een aangepast traject.
Infodagen en opendeurdagen:
- Infodag: zaterdag 18 maart 2017 van 10.00 u tot
12.00 u met mogelijkheid tot inschrijven
- Opendeurdag: zondag 23 april 2017 van 13.00
u tot 17.00 u met mogelijkheid tot inschrijven
Inschrijvingen:
Praktische informatie betreffende inschrijvingen
kan u terugvinden op onze website
www.talentenschoolturnhout.be.
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”Het internaat geeft me ruimte om rustig te
studeren en om met vrienden samen te zijn. Omdat ik
extra Spaans bij volg bovenop mijn basispakket kan
ik die studietijd goed gebruiken.”
(Leerling 5 Moderne talen - wetenschappen)

INGO-internaat

Contactpersoon: Saskia Michielsen, campusdirecteur
E-mailadres: campuszenit@talentenschoolturnhout.be
Website: www.talentenschoolturnhout.be
Facebook: https://www.facebook.com/CampusZenitTurnhout
Niveaus: 2de jaar B-stroom Nijverheid, 2de en 3de
graad TSO en BSO
Een vergelijking met de onderwijsniveaus in Nederland kan u maken op onze website.
Departementen: Techniek en wetenschappen (STEM)
en Grafische Pedagogisch concept: Naast traditioneel,
eigentijds onderwijs wordt er op Campus Zenit sterk
ingezet op STEM.
Instroomadviezen: Leerlingen uit Nederland met een
achterstand voor Frans krijgen een indien nodig een
aangepast traject.

Pater Van Mierlostraat 27
2300 Turnhout
België
Tel. 014/40 21 80
Contactpersoon:
Marina Schoenmaekers,
beheerder internaat
E-mailadres: info@ingo-internaat.be
Website: www.ingo-internaat.be
Pedagogisch concept:
Het INGO-internaat staat open voor
alle leerlingen van Talentenscholen
Turnhout. Voor zowel jongens en
meisjes.
Infodagen en opendeurdagen:
- Opendeurdag: zondag 23 april 2017
van 13.00 u tot 17.00 u met mogelijkheid tot inschrijven
Inschrijvingen:
Praktische informatie betreffende
inschrijvingen kan u terugvinden
op onze website
www.ingo-internaat.be.

Infodagen en opendeurdagen:
- Infodag: zaterdag 18 maart 2017 van 10.00 u tot
12.00 u (start op Campus Boomgaard) met mogelijkheid tot inschrijven
- Opendeurdag: zondag 23 april 2017 van 13.00 u tot
17.00 u met mogelijkheid tot inschrijven
Inschrijvingen:
Praktische informatie betreffende inschrijvingen kan u
terugvinden op onze website
www.talentenschoolturnhout.be.

“In de richting
Cognosco integreer ik
verschillende vakken in projecten.
Zo kunnen de leerlingen
zelfontdekkend aan de slag!”
(Wim, leerkracht Cognosco)

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

