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Enkele studenten van Thomas More Hogeschool kwamen hun 
afstudeerrichting ‘Sport en bewegen’ op een actieve manier 
voorstellen aan onze 6de jaars. 

Daarna kregen onze leerlingen ook nog enkele conditietesten 
voorgeschoteld.

Tijd om even terug te blikken!

Tijdens de talentmodule ‘Verzorging’ hebben onze leerlingen van 1B rond het thema ‘Wijze uilen’ 
gewerkt. 

Tijdens een hoekenwerk hadden de leerlingen de mogelijkheid om hun kennis over de hygiëne en de 
veiligheid in de keuken nog een keertje op te frissen. Nadien zijn ze creatief aan de slag gegaan in de 

keuken.

Een aantal leerlingen van de derde graad 
debatteerden in het KRAS jongerenparlement 
met andere jongeren uit Turnhout.

Ze schreven een motie rond gendergelijkheid en 
pleitten vanuit hun fictieve rol onder meer voor 
een even lang ouderschapsverlof voor mannen 
en vrouwen en het toegankelijker maken van 
kinderopvang.



Het theatergezelschap Pas Cie Compliqué bracht 
twee klassieke, Franstalige stukken op onze school: 
“Cyrano de Bergérac” en “Le Misanthrope”.

Een heus taalbad voor al onze leerlingen!

Sterk innovatief onderwijs en een voorbeeld in Vlaanderen! 

Tot dat besluit kwam Klasse, het magazine voor onderwijs.

Zij kwamen een reportage maken over hoe onze school infrastructuur afstemt op onze innovatieve, 
pedagogische aanpak!

Dankzij zijn talent maakte Jaimy Bertels uit 6 Restaurant-keuken, de 
beste slow coffee van het hele deelnemersveld!

Dit tijdens zijn deelname aan de wedstrijd Belgian Junior Coffee 
Ambassador onder begeleiding van zijn leerkracht, Kevin Cassaert.

Proficiat met deze knappe prestatie!

Onze leerlingen 2 Decoratie-kantoor en verkoop brachten een 
bezoek aan het stadsarchief van Turnhout, waar ze prachtige en 
unieke ex librissen mochten bewonderen.

Vol inspiratie gingen onze leerlingen op school zelf aan de slag. 

Op authentieke wijze hebben ze hun eigen papier geschept, waarna 
ze hun eigen ex libris hebben ontworpen en op hun zelfgemaakte 
papier hebben gedrukt.



Voor 125 personen taart maken op vraag van Stad 
Turnhout en Thomas More Hogeschool? 

Daar draaien de leerlingen van 2 Hotel-bakkerij-
slagerij hun talentvolle handen niet voor om. 

Met dit knappe resultaat!

Een mooie herinnering aan een zonnige en leerrijke 
dag voor onze tweedejaars. 

In Trier bezochten ze o.a. het Romeinse 
amphitheater, de keizerlijke thermen, de Porta 

Nigra en het Rheinlandisches Museum.

Onze leerlingen van het 6de en 7de jaar vierden hun laatste 100 dagen in de middelbare school.

400 leerlingen uit het lager onderwijs werden ondergedompeld in de boeiende wereld van wetenschap 
en techniek tijdens onze jaarlijkse STEM-dag.

Wat stond er allemaal op het menu? Robots programmeren, bruisballen maken, glas graveren...



Onze leerlingen van 1B leerden tijdens de lessen PAV over kunst.

Tijdens de les PO maakten ze kunstwerken die ze tijdens een tentoonstelling aan het publiek 
toonden. De kunstwerken werden ook verkocht ten voordele van de klasuitstap op het einde van 

het schooljaar.

De leerlingen organiseerden alles zelf: uitnodigingen, voorverkoopkaarten, inkomtickets, 
rondleidingen, hapjes en drankjes, ...

Onze leerlingen 2 Hotel-bakkerij-slagerij brachten vorige week een bezoek aan het 
bakkerijmuseum, de veiling in Hoogstraten en McDonalds.

Een boeiende, motiverende en leerrijke uitstap!

Onze leerlingen van 1A en 1B brachten een bezoek aan de 
verschillende gebedshuizen in Turnhout.

Elkaar beter leren begrijpen en respect opbrengen voor 
elkaars mening en/of godsdienstige overtuiging stonden 
centraal.

Onze leerlingen 4BSO brachten een bezoek aan onze 
hoofdstad.

In de voormiddag leefden ze zich in in het leven van politici 
en hoe zij op een democratische wijze een stad besturen. 
In de namiddag stond een bezoek gepland aan het Vlaams 
Parlement.



Onze leerlingen van de derde graad  speelden “de titser van Turnhout”, een hedendaags 
liefdesverhaal, geïnspireerd op het verhaal van Don Juan.

Onze leerlingen van 1A Latijn komen duidelijk graag naar de 
les! 

Naast aandacht voor grammatica en vocabularium 
worden ze op een interactieve manier meegenomen op 
ontdekkingstocht door de cultuur van de Romeinen, hun 
mythen over goden en helden.

Onder een stralende Toscaanse zon bezochten 
onze zesdejaars, tijdens hun Italiëreis, o.a. de toren 
en de Dom van Pisa. In Firenze stonden alvast de 
Ponte Vecchio, piazza della signoria en de Santa 

Maria del Fiore op het programma!

De leerlingen van 4 Voeding-verzorging kregen 
verschillende groepsbevorderende activiteiten 

aangereikt.

Door middel van allerlei spelvormen waarin ze 
moesten samenwerken, leerden ze elkaar beter 

kennen en vertrouwen.



Onze leerlingen van 4ASO werkten bij Engels rond een ‘mock trial’. 

Engelstalige getuigenissen en onderhandelingen leidden uiteindelijk tot een uitspraak.

Onze leerlingen 3de graad Economie en Humane 
wetenschappen brachten een bezoek aan Universiteit 
Antwerpen en het justitiepaleis.

Bij de UA speelden ze het EU simulatiespel en in het 
justitiepaleis werden ze ondergedompeld in de juridische 
wereld. Als ware tegenstrevers namen twee partijen, 
vertegenwoordigd door onze leerlingen, het tegen elkaar op!

Onze leerlingen van 5 en 6 Restaurant-keuken en 
7 Traiteur verzorgden de gastronomische lente 
avond in ons didactisch restaurant ‘t Stoktshof. 

Oogverblindend en tongstrelend!

Nog even dit!

Iedereen is van harte welkom op onze openschooldag van vrijdag 3 mei tussen 16h en 20h. 

Onze leerlingen stellen jullie komst op prijs!

Hopelijk tot dan!


