


Zit jij ook al in de startblokken? Klaar voor het secun-
dair onderwijs? Een volgende horde in jouw prille leven ...

Hoog hoeft die horde niet te zijn. Want in SHT staan 
genoeg personal coaches voor je klaar om je over elke 
hindernis heen te helpen. Een trainingsschema op maat, 
van 1 tot en met 7, van start tot finish. Schaven aan je 
mindere punten, maar ook uitblinken terwijl anderen je 
bewonderen. Wij dagen je uit, zo veel is zeker. En hoe 
ondernemend ben jij? Niet bij de pakken blijven zitten, 
op zoek naar passies en interesses. Een buitenlandse 
stage in Londen of Sevilla? Ben jij daar klaar voor?

Zin in SHT gekregen? Enkele impressies opdoen? Kijk 
vlug in dit boekje. Want dit zijn wij! 

Ready, steady, go!



Jaarlijks verwelkomen we onze eerstejaars 
tijdens de tweedaagse in de Hoge Rielen. 
Ze leren elkaar beter kennen in een ont-
spannen sfeer, met spel en sport. Ze maken 
er ook kennis met hun nieuwe leerkrachten 
en oud-leerlingen vertellen hen over het 
reilen en zeilen op SHT én over hun eigen 
tijd op de school. Een toffe kick-off van een 
nieuw verhaal! 

Op SHT zijn we graag actief bezig tijdens 
de pauzes. Onze pingpongtafels, pannakooi, 
basketbalveld en klimrekken zorgen voor 
een sportieve afwisseling van de lessen. 
Daarnaast organiseren we ook regelmatig 
middagcompetities waarbij leerlingen het 
opnemen tegen leerkrachten.



Vorig schooljaar namen alle leerlingen deel 
aan de 3e editie van het SHT-valentijnsdictee. 
In een sfeervol ingerichte ruimte gingen zij 
deze talige uitdaging aan. Om het taalplezier 
extra aan te wakkeren kregen ze er een drank-
je en een hartjeslolly bij. 

SHT-valentijnsdictee 



SHT heeft een lange traditie in het aan-
bieden van buitenlandse stages. Een mix 
van stage, culturele activiteiten en een 
verblijf in het onbekende maken dit een 
ervaring om nooit te vergeten! 

#ErasmusDays2019
In het 1e trimester vierden we #ErasmusDays2019. Tijdens 

lesuur 1 kregen alle leerlingen een beeld van de Interna-
tionalisering@SHT. Met de beurzen van Erasmus+ biedt 
de school heel wat laatstejaarsleerlingen een unieke 
buitenlandse ervaring aan. Stages in Londen, Rijsel en 
Sevilla staan ook dit schooljaar in juni weer op het pro-
gramma. Dank je wel, Europese Unie!



Sportuitstappen 3&4LOS
De leerlingen van Lichamelijke Opvoeding en Sport verken-
nen regelmatig nieuwe sporten. De derdejaars gaan zo op 
watersportdag, terwijl de vierdejaars een omnisportstage 
lopen aan het Zilvermeer in Mol. Pret verzekerd!



Leren gebeurt niet enkel 
op de schoolbanken, daar-
om trekken we er vaak op 
uit. Een jaarlijkse traditie 
zijn de meerdaagse reizen: 
de driedaagse in Brugge 
voor 3 tso en 4 bso, de Pa-
rijsreis voor de vijfdejaars, 
Barcelona voor de meeste 
zesdejaars, de skistage 
voor de zesdejaars sport. 
We werken er aan sociale 
vaardigheden, scherpen 
technieken aan en leren 
weer een nieuw stukje we-
reld kennen. Hello world! 

leuven

brugge

barcelona

parijs



Ondernemerszin op SHT 
6MAO NEEMT DEEL AAN DE WARMSTE CHALET! 
De leerlingen van 6MAO namen op 18/12/2019 met hun minion-
dernemingen deel aan het wintersalon op de markt van Turnhout. 
Ze verkochten kaders met ledverlichting en kaarsenhouders met 
betonlook. In het kader van de lessen ondernemen oefenden de 
leerlingen de verkoopgesprekken, alsook het aankleden van een 
stand. Een deel van de opbrengst gaat naar het project ‘Jaam 
Jaam Nepal’, een project dat SHT een warm hart toedraagt. 
 
YOUCA ACTION DAY 
Op donderdag 17 oktober namen onze vijfdejaars massaal deel 
aan de Youca Action Day. Zij ruilden de schoolbanken in voor 
een dagje op de werkvloer. Hun loon stonden ze af aan een sterk 
jongerenproject in Guinée en enkele projecten in België. Onze 
leerlingen waren overal te vinden: op een productieafdeling, in een 
lagere school, in het Vlaams parlement, in een vastgoedkantoor, 
op het Stadskantoor, … Weer een ervaring rijker en een grote blijk 
van hun sociale engagement. 
 
LEREN BUDGETTEREN  
Op donderdag 7 november kregen de leerlingen van 7OFF en 
7RET wiskundeles van een bankexpert: leren budgetteren. Een 
geheel nieuwe ervaring!



Projecten klasuur 1e jaar
Onze eerstejaars werken regelmatig 
in projecten, en dit is zeker zo tij-
dens het wekelijkse klasuur. Tijdens 
de afgelopen maanden werkten de 
leerlingen rond thema’s als het cre-
eren van een fijne klassfeer, leren 
leren, pesten, EHBO, veilig verkeer, 
recycleren en veiligheid en preven-
tie. Op het einde van het eerste 
trimester verwerkten ze de onder-
werpen op een creatieve manier.
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