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Inmiddels is schooljaar 2018-2019 vier maanden bezig.
Tijd om even terug te blikken!
Onze leerlingen van 5ASO gaven sportles
aan elkaar in het Frans.
In de huid van een echte personal trainer
‘beulden’ ze hun klasgenoten af met
zelfgekozen - en soms best complexe oefeningen!

Onze mannelijke collega’s LO, hebben samen met
enkele leerlingen, hun sportbenen nog eens goed
ingesmeerd voor de Survival Trophy van SVS in Mol
aan het Zilvermeer.
Het heeft hen bloed, zweet en tranen gekost, maar
ze hebben de eindmeet gehaald. Proficiat!

Onze leerlingen van 1B sloten het thema “into the wood” af.
Ze bestudeerden het bos, hun bewoners en maakten kennis met voedselketens, voedselpiramides,
consumenten, producenten, opruimers enz. Als extraatje knutselden enkele leerlingen hun creatieve
voorstelling van een voedselketen.

Tijdens de dag van de jeugdbeweging
kwamen heel wat leerlingen en leerkrachten
in het uniform van hun vereniging naar
school.
Als hechte groep gingen onze leerlingen van
Cognosco maar al te graag met enkele van
hun klascoaches op de foto!

Onze leerlingen van 1B trokken naar de Liereman om een biotoopstudie te doen.
Onder een stralende zon hebben zowel leerlingen als begeleiders genoten van een leerrijke dag!

Onze leerlingen van het 2de jaar Latijn en Industriële wetenschappen
onderzochten als echte wetenschappers en wereldverbeteraars de
luchtkwaliteit in onze schoolomgeving.
Ze deden dit aan de hand van een kweek van roze bladgisten die
aanwezig zijn op de bladeren van de es en esdoorn.

De leerlingen van onze tweede graad moderne talen zijn trots op hun
ASO-studierichting!
Ze maakten tijdens hun uitbreidingsuur Frans-Engels daarom posters
rond de voordelen van meertalig zijn. Zie hier enkele van hun pareltjes.

De infomobiel “Te Gek” bracht een bezoek aan onze school.
Onze leerlingen van de 3de graad kregen op een interactieve
manier meer uitleg over geestelijke gezondheid met onder
andere tablets, een cinemazaaltje en zelfs een kleine
radiostudio!
Een jonge ervaringsdeskundige gaf informatie over mentaal
welzijn en waar je terecht kan als je je niet goed in je vel
voelt.
Onze leerlingen van 3 Restaurantkeuken verzorgden het ontbijt en
de lunch voor de organisatoren
van de Talentenmarkt Jobbeurs te
Turnhout.
Vol enthousiasme en alles huisgemaakt!

Onze leerlingen gingen persoonlijk in gesprek met één
van hun leercoaches.
Tijdens het groeigesprek, dat twee keer per jaar
plaatsvindt, staan onze leercoaches stil bij een
zelfgekozen doel van de leerling.
We focussen op hun talenten en willen hen versterken in
hun persoonlijke groei!
De talentmodule Engels rond Alice in Wonderland werd afgerond
met een heuse teaparty!

Tijdens onze talentendag, hebben we meer dan 350 leerlingen uit het lager onderwijs verwelkomd
op onze school.
Ze kregen de keuze uit verschillende talentmodules waaronder STEM, Latijn, Cognosco, Hotel,
mechanica, ...
We zagen opnieuw heel wat talent en blije gezichten de revue passeren!

Onze leerlingen 1 Cognosco speelden een spannende
wedstrijd.
Spelenderwijs mochten ze hun kennis inzetten om rijtjes
in het Frans verder aan te vullen.
Kan jij de rijtjes aanvullen? Janvier - ... - mars - avril. Trois
- six - ... - douze.

Onze leerlingen van 3 ASO werkten aan hun spreekdurf voor Frans met
behulp van de app “SeeSaw”.
Ze doorliepen een traject van kleine opdrachten en moesten o.a. korte
teksten inspreken waarin ze de gevoelens van mensen omschreven.
Via de livefeed van de klas konden ze ook reageren op elkaars video’s en
foto’s. Een actieve en leerrijke les!

Omdat talent gezien mag worden, maar temeer omdat zichtbaarheid in het verkeer belangrijk is!
Elke leerling van de eerste graad die met de fiets naar school kwam kreeg een fluohesje.

Projectweek in 2 Cognosco!
Binnen het thema ‘toekomst’ gingen ze voor verschillende vakken, aan de hand van een weekplanning,
zelfstandig en geïntegreerd aan de slag.
Zo maakten ze hun eigen robot op basis van de leerstof wiskunde en PO, beschreven ze hun school
van de toekomst voor het vak Nederlands en werkten ze voor het vak natuurwetenschappen rond
alternatieve energiebronnen.

Onze leerlingen van 4 Sociale wetenschappen namen deel aan
een hoekenwerk rond meervoudige intelligentie tijdens het vak
opvoedkunde.
Aan de hand van verschillende onderzoekjes en opdrachten kwamen
ze te weten in welke intelligentievormen ze uitblinken.

‘Radio Regenboog’ vond plaats op Freinetschool De
Regenboog.
In het kader van de voorleesweek gingen onze leerlingen van
5 en 6 Verzorging verhalen voorlezen voor hun kleuters.

We blikken terug op een geslaagde editie van onze jaarlijkse herfstquiz!
We mochten weer veel leerlingen, ouders, oud-leerlingen, (oud-)leerkrachten en sympathisanten
verwelkomen.
Bedankt aan alle deelnemers en natuurlijk ook aan alle medewerkers voor en achter de schermen.

Onze leerlingen van het 3de jaar STEM printten als oefening een
zelf ontworpen sleutelhanger.
Van tekenen tot uitsnijden met de lasercutter, alles voerden ze
100 % zelf uit!

Onze 4de jaars STEM zijn bezig met de STEM-module
passiefhuis.
Ze onderzoeken niet enkel de eigenschappen van een
passiefhuis, maar ontwerpen hun droomwoning ook in
3D.
In een latere fase zullen deze ook geprint worden.

We gingen met onze Cognosco-ouders actief aan de slag met de
leerling- en ouderbevraging!
Hiermee gaan we na hoe onze leerlingen de overgang van de lagere
school naar de 1ste graad ervaren, alsook van de 1ste naar de 2de
graad.

Maak kennis met onze toekomstige moordonderzoekers!
Tijdens de STEM-module CSI gingen onze
leerlingen van het 1ste jaar op moordonderzoek in
de school.
Wie is de dader? Mr. Jacobs, onze directeur of was
het toch Ruth, leerkracht Cognosco?

Nog even dit:
U kan zich als ouder nog steeds
ouderraadcb@talentenschoolturnhout.be.
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Samen met u denken we graag kritisch na over verbeterpunten voor onze school.

We wensen iedereen een deugddoende vakantie
en
prettige feestdagen !

facebook.com/TalentenschoolTurnhoutCampusBoomgaard

via

