EEN SCHOOL
MET PIT!
P

ersoonlijk
Op onze school ben je geen nummer! Iedere leerkracht heeft een warme,
persoonlijke band met zijn of haar leerlingen en dat voel je.
We beperken het aantal leerkrachten per klas. Zo verkleinen we de overstap
van de lagere naar de middelbare school en kunnen onze leerkrachten je beter
uitdagen en inspelen op je talenten.
Op onze talentenrapporten zie je waar je goed in bent en waarin je nog kan
groeien. Tijdens persoonlijke groeigesprekken maken je leerkrachten tijd om
je te begeleiden in het stellen van doelen, zo krijg je voortdurend feedback en
word je maximaal uitgedaagd.

Proeflessen

Openschooldag

woensdag 9 maart 2022 van

vrijdag 29 april 2022

13.00 u tot 16.00 u, inschrijven via

van 16.00 u tot 20.00 u

www.talentenschoolturnhout.be

Infodagen
• vrijdag 11 februari 2022
van 16.00 u tot 19.00 u
• zaterdag 12 februari 2022
van 9.00 u tot 12.00 u
• zaterdag 19 maart 2022
van 9.00 u tot 12.00 u

Inschrijven
Je kan je intentie tot inschrijven gedurende
het hele schooljaar kenbaar maken door
een afspraak te maken op onze school of
door langs te komen op onze infodagen,
openschooldag of inschrijvingsdagen.
Meer info:

leerkrachten niet enkel aandacht aan kennis, maar ook aan het verwerven
van 21ste-eeuwse vaardigheden en burgerschapscompetenties. Zo worden
onze leerlingen optimaal voorbereid op de maatschappij van morgen. Onze
leerkrachten stellen dus best hoge verwachtingen! Hiernaast zetten we
multimedia functioneel in om het leerproces digitaal te upgraden.

T

alent
Een juiste studiekeuze maken is niet evident. Onze school kiest daarom voor

Ik ben Lize Wouters, leerkracht op Talentenschool Turnhout.
Welkom met jouw talent op onze school!
Vanwaar onze naam? Op onze school vertrekken we vanuit jouw talenten,
wat je goed kan en waar je interesses liggen. Nieuwsgierig hoe het er in onze
school aan toe gaat? We laten het je zelf ontdekken aan de hand van onze

www.talentenschoolturnhout.be

• dinsdag 24 mei 2022
van 17.00 u tot 20.00 u

Internaat

staat voor persoonlijk, innovatief en talentontwikkelend onderwijs in

• zaterdag 2 juli 2022
van 9.00 u tot 12.00 u

Woon jij ver van school? Wens je in

Turnhout.

een warme, rustige en gestructureerde
Maak kennis met Talententhuis Turnhout!

nnovatief
Door gebruik te maken van activerende werkvormen besteden onze
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• dinsdag 22 maart 2022
van 17.00 u tot 20.00 u

omgeving te studeren?
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Campus Boomgaard

Talententhuis

Eerste graad - ASO - Sociaal Economie - Hotelschool

Internaat voor jongens en meisjes
Graatakker 104, 2300 Turnhout

Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout

014 40 21 80

014 47 05 10

info@talententhuisturnhout.be

campusboomgaard@
talentenschoolturnhout.be

Campus Zenit

een brede eerste graad met talent- en praktijkmodules afgestemd op ons

Eerste graad - Media - STEM Kunst en creatie

ruim studieaanbod in de tweede en derde graad. Hierin ontdek je jouw talent

de Merodelei 220, 2300 Turnhout

en zie je waar je sterk in bent, waarna je doelgericht een studiekeuze kan

014 47 14 40

maken in het derde jaar.

campuszenit@talentenschoolturnhout.be

www.talentenschoolturnhout.be

brochure!
Maak kennis met Talentenschool Turnhout, de middelbare school die garant

Vragen? Geen probleem! Door onze persoonlijke
aanpak kan je steeds bij mij of één van onze
andere leerkrachten terecht!
Tot ziens!
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1STE JAAR
JAAR B
1STE

Onze unieke aanpak!
Latijn

Onderzoek

Dankzij ons ruime studieaanbod kunnen leerlingen vanaf het tweede jaar

Om te kunnen starten in 1B beschik je niet over een

Tijdens de lessen Latijn gaan we samen

Tijdens onderzoek ga je projectmatig

kiezen uit een breed aanbod van basisopties.

getuigschrift basisonderwijs. Je wil graag vanaf het

op een ontdekkingstocht naar de

aan de slag. We leren je werken met

derde jaar een praktijkgerichte BSO-richting volgen.

Romeinse cultuur. Naast het aanleren van

verschillende digitale tools. Verder

grammatica en vocabularium, nemen we

staan we stil bij het leren voeren van

je op een activerende manier mee in de

een onderzoek, begeleiden we je in het

wondere wereld van mythen en goden.

maken van een goede studiekeuze en

Basisvorming Uren

PAV & taal

9

Vakken
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Nederlands
PO
MO

Afhankelijk van je keuze

Uren

1B TALENT (CAMPUS BOOMGAARD)

STEM- en talentmodules

Veel keuze om te groeien in het 2de jaar … !

ondersteunen we je bij leren leren.

2de leerjaar A
2A | Klassieke talen: Latijn
2A | Moderne talen en wetenschappen
2A | Voeding en horeca uniek
2A | Economie en organisatie
2A | Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn: Verzorging

2

Dankzij ons ruime studieaanbod kan je

Klasraad

Economie en organisatie

2

in 1A per schooljaar vijf verschillende

Eén uur per week staan we als klas bewust

Voeding en horeca:
Restaurant en keuken

2

modules kiezen (telkens een 6-tal weken).

stil bij het welbevinden van iedereen. We

2A | STEM-technieken: Grafische
communicatie en media uniek

Zo kan je proeven uit de verschillende

bespreken wat er goed en minder goed

2A | STEM-technieken:

STEM

3

studiegebieden van het tweede jaar en

loopt en hoe we de klas- en schoolwerking

ontdekken waar jij talent voor hebt.

kunnen verbeteren. Tijdens klasraad word

Crea

2

Engels

2

Frans

2

Lichamelijke
opvoeding

2

Levensbeschouwing

2

Onderzoek

2

STEM-technieken: Mechanica

2

Burgerschap

1

Kunst en creatie - STEM-technieken:
Printmedia

3

Klasraad

1

1B TALENT (CAMPUS ZENIT)

1S
TE JA
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JAAR
AR A
Om te kunnen starten in 1A beschik je over een getuigschrift basisonderwijs.

STEM-technieken: Elektriciteit

2

STEM-technieken: Hout

2

Innovatieve leeromgeving

Je wil graag vanaf het derde jaar een ASO of TSO-richting volgen.

Afhankelijk van de leerstof ga je tijdens

Taal & cultuur

STEM

Crea
Lichamelijke
opvoeding

10

10

2

Vakken
Nederlands
Engels
Frans
Geschiedenis
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Techniek
PO
MO

Afhankelijk van je keuze

Uren

1A LATIJN
Latijn

4

1A STEM

van de klas en de totstandkoming van de

2de leerjaar B

klasafspraken.

2B | Voeding en horeca:
Restaurant en keuken uniek

2

STEM-modules

2

1A TALENT

2

werkvormen, samen met je klasgenoten,

2B | Economie en organisatie

aan de slag. Je laptop gebruik je

2B | Maatschappij en welzijn: Verzorging

functioneel tijdens het leren. Hiernaast

2B | STEM-technieken: Elektriciteit - mechanica - hout
2B | Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia uniek

zijn onze vaklokalen uitgerust met de
nieuwste technologieën wat levensecht

Onderzoek

2A | STEM-wetenschappen

je coöperatief betrokken bij de organisatie

de lessen via instructie of activerende
Basisvorming Uren

Mechanica - elektriciteit

leren mogelijk maakt.

Ontdek al onze troeven tijdens onze infodagen:
• warme school

• vakdoorbrekend en levensecht leren

Onderzoek

2

• persoonlijke band met leerkrachten

• inspraak en welbevinden

Talentmodules

2

Levensbeschouwing

2

• ruim studieaanbod

• ouderbetrokkenheid

Burgerschap

1

• uitdagende aanpak

• laptops in de klas

Klasraad

1

• samen leren

• ...

Doe onze talententest op
opzoeknaarmijntalent.be

