
Talenturen 
tweedejaars



KEUZE 1: Juweelontwerpen 
Zin om je ideeën en fantasieën om te zetten in eigen, persoonlijke 
ontwerpen? Dan is juweelontwerpen beslist iets voor jou. Trendy, hip, 
vintage … modebewust of niet: hier krijg je de kans om je sieraden zoals 
oorringen, kettingen, armbanden … een persoonlijke touch te geven.

KEUZE 2: Textielkunst 
Kom jij je uitleven met verschillende textiele technieken in een persoonlijke 
creatie? We zullen drie of vier technieken uitproberen met wol en katoen: 
vilten, batikken op stof, tie-dye en/of weven. 

Experimenteren is heel belangrijk in dit talentuur. Kleuren en patronen zijn 
de basisingrediënten om tot creatieve ontwerpen te komen. 
De resultaten zijn steeds verrassend! 



KEUZE 3: Animatiefilm  
Interesseert animatie je en zou je graag een verhaal creëren in een 
animatiefilm? Dan is stop-motion misschien iets voor jou! Een stop-motion 
animatie maak je door heel veel foto's te maken. Alle foto's na elkaar 
afgespeeld vormen jouw film.



KEUZE 4: Natuurlijk 
Gebeten door de beestige natuur? Goesting om te grasduinen in de 
zaligste groene plekjes vlakbij om deze binnenkort te delen met je familie, 
vrienden, je lief … ? Laat de zot van de natuur in jou volledig ontwaken. 
Vanuit Groenwaecke bieden we je een puur natuuravontuur, ‘outdoor fun’ 
inbegrepen! Trek op het ritme van de seizoenen met jouw persoonlijke 
vogel-ID de Uitkerkse Polder in. Timmer je eigen nestkast of insectenhotel, 
voer en beloer een bonte verzameling vreemde vogels, schep 
watermonsters uit de poel …



KEUZE 5: Bejaardenzorg  
Ken je ook dat oude vrouwtje in de straat dat er zo blij van wordt als je een 
babbeltje met haar slaat? Zie je ook elke dag dat oude meneertje dat 
vanuit zijn zetel aan het raam naar je zwaait? Wil je wel iets meer voor hen 
betekenen? Kom dan mee naar het rust- en verzorgingstehuis en help 
samen met je vrienden de eenzaamheid van deze ouderen te doorbreken. 
Dat kan door hen te helpen bij het eten, een vrolijke babbel, maar ook 
door een leuke activiteit te organiseren.

KEUZE 6: Kinderverzorging (max. 6 lln.) 
Wil je graag meehelpen aan de opvoeding van kinderen? 
Kinderdagverblijf ‘t Schelpje voorziet opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. 
Zij vinden het belangrijk dat elk kind warmte en geborgenheid krijgt. 
Tijdens jouw komst kan je o.a. meehelpen een fruitmoment begeleiden en 
is er ruimte om de kinderen te vertroetelen, te verzorgen en samen met 
hen te spelen.



KEUZE 7: EHBO  
Je leert … 
- op een correcte manier te reageren als er een ongeval gebeurt. 
- de situatie goed inschatten en de hulpdiensten zonder twijfelen bellen 
- kleine en ernstige wonden verzorgen.  
- verbanden aanleggen op de enkel, pols, elleboog, knie of arm. 
- een volwassen persoon reanimeren en defibrilleren (met het AED-toestel aan het onthaal). 
Tijdens de lessen komt ook vaak een simulant. Zij bootst reële noodsituaties na, zodat wij 
goed kunnen oefenen. 
Op het einde van alle talenturen behaal je een brevet als je slaagt voor de praktijktest. Deze 
test gaat door op zaterdagvoormiddag, maar is niet verplicht.

KEUZE 8: Basketbal 
Basketbal is een teamsport, een sport waarin je samen een uitdaging 
aangaat! Basketbal spelen helpt je motorische coördinatie, je flexibiliteit en 
je uithoudingsvermogen te verbeteren. 
Het stimuleert ook snelheid, behendigheid en kracht. 

Kom en test je skills uit! Join the fun!"



KEUZE 9: Toestelturnen 
Zie je een bubbel en spring je erover? Zie je een touw en hang je eraan? 
Spring je ergens af en maak je een koprol? Zie je de wereld liever vanop je 
handen? Dan is toestelturnen echt iets voor jou. Hier leer je allerlei 
oefeningen op de grond, balk, sprong en brug. Stut, kiekenzit, koprol 
zonder handen en half-in-half-uit zullen na dit talentuur voor jou geen 
Chinees meer zijn.
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KEUZE 10: Schaken 
Heb jij al altijd willen leren schaken of kan je dit al lang? Schrijf je nu in voor 
het talentuur schaken! Schaakopeningen, strategie en eindspel staan 
allemaal op het programma. Misschien komt er zelfs eens een 
schaakkampioen langs om het tegen ons op te nemen?

KEUZE 11: Drama 
Tijdens het talentuur drama maken we spelenderwijs kennis met enkele 
aspecten van toneel. Via een aantal improvisatie-oefeningen ontwikkelen 
we het inlevingsvermogen en de verbeelding. 
Daarnaast creëren we, met bestaande teksten of eigen materiaal, een 
scène. De tekst wordt ‘echt’ gemaakt door ze in beweging om te zetten. 
We leren hoe een tekst tot leven komt en dynamiek geeft aan het spel.



KEUZE 13: Goochelen 
Goochelen is een eeuwenoude kunst waarbij je mensen verwondert door magische kunsten. Tal van 
verschillende talenten leer je combineren:  
• Je leert een publiek te entertainen. 
• Je leert enkele belangrijke basistechnieken en theorieën en past deze toe.  
• Je leert een stukje over de wereld- en de Belgische geschiedenis van deze kunst. 
• Je leert enkele trucs en je past deze zelf toe in een eigen act. 
• Je bokst met de groep één of meerdere acts in elkaar. 

Helaas, in tegenstelling tot wat velen denken, kan een goochelaar niet toveren. Door gebruik te maken van 
afleiding, focus en techniek wekken we de illusie dat magie wel degelijk echt is. Hiervoor is echter oefening 
vereist, zodat je niets aan het toeval overlaat en mensen doet geloven dat jij wel kan toveren.  

Heb je de wens om een grote tovenaar te zijn? Ben je bereid om je lichaam en geest te trainen zodat je 
wonderen kunt verrichten? Ben je bereid om de geheimen van deze eeuwenoude kunst te verzwijgen voor 
niet-ingewijden? Dan verwelkom ik je graag binnen het talentuur goochelen. 

KEUZE 12: Gebarentaal 
Wat betekent doof zijn? Hoe communiceren dove personen? Welke 
communicatievormen bestaan er? Je komt het allemaal te weten in het 
talentuur gebarentaal. Al altijd het handalfabet en gebarentaal willen leren? 
Dan is dit talentuur echt iets voor jou. 
Samen maken we  dan een filmpje van een conversatie in gebaren.



KEUZE 14: Programmeren - Lego Mindstorms  
We programmeren een rijdende robot zodat hij een parcours foutloos kan 
afleggen. Je leert je robot met de sensoren een zwarte lijn volgen, de rand 
van de tafel detecteren en obstakels ontwijken. 

KEUZE 15: Techniekatelier  
Wil je graag je eigen bluetooth-speaker maken, dan is het talentuur 
Techniekatelier iets voor jou. Dit is een praktische aanvulling bij de lessen 
techniek. We maken er niet alleen de behuizing, maar eveneens het 
elektronicagedeelte.  Daarna kun je je eigen smartphone of iPad met deze 
zelfgemaakte bluetooth-speaker verbinden om te luisteren naar je favoriete 
muziek.

niet voor lln. van 2B / zĳ maken dit in de les techniek


