Talenturen
eerstejaars

Coderen als een ICT-st[AR]!
Wil je kennis maken met de mogelijkheden van Augmented Reality,
Sketchnoting en App design? Dan is dit talentuur misschien iets voor jou.
Je maakt er kennis met code uit Swift, de robots van Sphero en je
gebruikt apps zoals ARMakr, Keynote, Garageband en ProCreate.
Word jij ICT-st[AR]? Bestuur de robot Sphero door een eigen wereld te
creëren en breng je verhaal tot leven door gebruik te maken van code,
tekeningen en Augmented Reality.

Presenteren kun je leren!
Bezorgen de woorden ‘… en daar geef je dan volgende week een presentatie over’ jou
ook een pak stress? Merk je dat je, zelfs met een goede voorbereiding, toch niet altijd
even tevreden bent over jouw spreekbeurt? Of heb je gewoon zin om je presentatieskills
aan te scherpen? Dan is dit talentuur de perfecte keuze!

OF

In deze workshop ontwerpen we géén presentaties, maar concentreren we ons vooral
op het geven ervan. Je gaat in kleine groepjes aan de slag met bestaande presentaties.
Door feedback te geven én te krijgen, ontdekken we samen wat je al goed beheerst en
waaraan we nog kunnen werken. Je krijgt dus een pak extra tools die je ook in andere
vakken en bij toekomstige presentaties zult kunnen inzetten! Handig, toch?

T-shirt design

een effen wit T-shirt

Je maakt je eigen (fancy) gepersonaliseerde T-shirt. Je ontwerpt een eigen
logo door gebruik te maken van een grafische app op je iPad. Daarna
gebruik je een snijplotter om je ontwerp uit te snijden uit flexfolie. Via een
hittepers drukken we je logo dan op je T-shirt.
Breng dus zeker een effen wit T-shirt mee, dat je mag bedrukken.

Spaans
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El español, de taal van de fiesta en de siesta. Een taal die door maar liefst
559 miljoen mensen ter wereld wordt gesproken. Als jij een van die 559
miljoen wil zijn en als je zin hebt om meer te kunnen zeggen dan ¡hola! en
dos cervezas por favor wanneer je op vakantie bent in Barcelona, Madrid
of het prachtige Andalucía, dan is dit het perfecte talentuur voor je! We
leren wat bij over de Spaanse cultuur, de uitspraak van Spaanse woorden,
luisteren naar muziek van de beste Spaanstalige muzikanten en we zullen
leren hoe je jezelf kunt voorstellen in het Spaans. ¡Nos vemos muy pronto!

Djembé
Tijdens dit talentuur maak je kennis met de typische trommel uit WestAfrika. Je leert heel wat opzwepende Afrikaanse ritmes die gecombineerd
worden met hedendaagse muziek. Als afwisseling maak je muziek met de
kleurige boomwhackers en breng je een heus concert met bodypercussion. Actie en fun gegarandeerd!

#sjspleest
Brandt de leesvlam bij jou al? Lees je uit nieuwsgierigheid of om op te
gaan in een verhaal? Lees je om verdriet of boosheid tegen te gaan of
eerder uit verveling? Lees je omdat je zo even kan ontsnappen uit de sleur
en dromen over andere toekomst? Het kan allemaal. Na dit talentuur ben
je misschien nog meer geboeid om leuke boeken te lezen.
We maken onder andere kennis met het 'Escape Boek'. Kraak de codes
en puzzel je een weg door het verhaal. Laat je hersens flink werken en los
de raadsels op om erachter te komen waar het verhaal verdergaat. Zorg er
wel voor dat je op tijd weer weg bent, anders ben je gedoemd om eeuwig
rond te dwalen in het hoofd van een ander …

Let’s play board games!
Speel jij graag een gezelschapsspel? Ben je niet bang voor uitdagende doeopdrachten? Heb je geen schrik voor complexere vragen?
Schrijf je dan zeker in voor dit talentuur!
Tijdens onze eerste bijeenkomt spelen we het spel ‘Van pleisters tot pensioenen
…’ Dat leert ons meer over sociale bescherming.
De tweede keer spelen we het spel ‘Gelukt …’. Dat gaat over groepsvorming en
wie je wil zijn als (klas)groep.
Zin in een spel? Dan ben jij meer dan welkom!
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Koken
Jeroen Meus, Piet Huysentruyt, Pascale Naessens achterna? Wil je
nieuwe smaken ontdekken en leren appreciëren? Wil je naast lekker ook
gezond eten? Samen maken we heel wat lekkers klaar en … het heerlijke
resultaat mag je op het einde van de les natuurlijk verorberen!

Jiu Jitsu

sportkledĳ school

Jiu Jitsu is een verdedigingssport, die werd beoefend door de befaamde
samoerai, een verdedigingskunst waaruit Judo, Aikido en Karate zijn
ontstaan. Ervaren lesgevers leren je de basisvaardigheden van deze sport
aan.
OPMERKING: Je brengt een kimono mee. Als je dat niet hebt, volstaat
een lange broek en een stevige trui met lange mouwen.
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New games

sportkledĳ school + sportschoenen

Ooit al eens gehoord van pickleball, Mapico (of oriëntatieloop) & Snag
(golfinitiatie)?! Dit zijn nieuwe sporten die populair zijn in andere delen van
de wereld. Superleuk voor nieuwsgierige sporters.

