... tot finish

Zoek jij een school die sportief is? Op maat van ondernemende jongeren ?
Zin in een cool buitenlands avontuur ?
Een warme plek waar je jezelf kan zijn? Met een fijn schoolteam om je heen?
Dan is SHT jouw school! Wij verwelkomen jou graag.
Tot binnenkort!

Meer info?
Boek een veilige rondleiding op school via onze website.
Hou onze website in de gaten voor virtuele infosessies.

Je inschrijven?
Na afspraak
Rechtstreeks via onze website
In juli en augustus (zie website voor contacturen)

Sport- en Handelsschool Turnhout
Parklaan 52 2300 Turnhout
014 43 80 00 sht@turnhout.be

sportenhandelsschool.be

Van start …

Smaakmakers

SHT
Sterk in
coaching
op maat

Vier keer per schooljaar kies je uit 5 thema’s. Zo ontdek jij je
talenten en interesses en proef je van ons aanbod in de 2e en 3e graad.
Hieronder een greep uit de thema's:

Let me take a selfie
Shop je slim
Gezocht: Nafi 3.0
Let op! Niet alle keuzes zijn na 20 augustus gegarandeerd.
Je snel inschrijven is de boodschap!

Ben jij er nog niet helemaal uit, aso of tso?
Onze 1e graad - op maat - brengt raad!
Na een ontmoetingstweedaagse vinden wij een fijne klas voor jou. Met de
leerlingen die jou het beste liggen! Én onder de vleugels van een tutor,
jouw personal coach. Tot aan de kerstvakantie loop je warm binnen onze school.
Eind december bespreken we jouw vooruitgang en resultaten. Vanaf januari
sluit je voor Frans, wiskunde en Nederlands aan bij jouw niveaugroep.
Is het te gemakkelijk? Wij dagen je extra uit. Gaat het wat te snel?
Wij ondersteunen jou. Via een aanbod van 14 uur op jouw maat blink jij
nog meer uit en werk jij je mindere punten weg.

Wil je een volledig overzicht van deze 'smaakmakers'?
Ben je benieuwd naar de invulling ervan?

Kijk vlug op onze website sportenhandelsschool.be.

Sluit jij de lagere school af zonder getuigschrift en start je in de B-stroom?
Samen, en op jouw niveau, behalen wij het getuigschrift. Hoe? Met veel
persoonlijke begeleiding, in een kleine klasgroep en via toffe projecten.

A-stroom

B-stroom

Nederlands
Frans
Engels

5
4
1

Wiskunde
Natuurwetenschappen
Techniek

5
2
2

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Mens en samenleving

2
1
1

Lichamelijke opvoeding
Artistieke opvoeding

2
1

Levensbeschouwing
Klasuur
ICT

2
1
1

Smaakmakers

2
32

Nederlands
Frans

4
2

Wiskunde
Natuur en ruimte
Techniek

3
3
4

Mens en samenleving

3

Lichamelijke opvoeding
Artistieke opvoeding

2
3

Levensbeschouwing
Klasuur
Verdieping/ondersteuning
ICT

2
2
1
1

Smaakmakers

2

32

