HET TALENTENTHUIS IS EEN INTERNAAT VOOR
LEERLINGEN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS VAN
HET GO! DIE INZETTEN OP TALENT EN VOOR ALLE
SCHOLEN DIE ZELF GEEN INTERNAAT HEBBEN.

BIJ TALENTENTHUIS TURNHOUT IS HET
FIJN THUISKOMEN.
Basisschool de Smiskens
www.desmiskens.be
Basisschool Kameleon		
www.basisschoolkameleon.be
Freinet Basisschool de Regenboog
www.freinetschoolderegenboog.be
Talentenschool Turnhout Campus Zenit
www.talentenschoolturnhout.be

INSCHRIJVEN?
Inschrijven kan alleen na een persoonlijk gesprek.
Maak hiervoor een afspraak:
O14 40 21 80
info@talententhuisturnhout.be
Inschrijven tijdens de zomervakantie kan tot en met 5 juli en
van 16 augustus tot en met 31 augustus.
Op maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00 u tot 16.00 u.
Op woensdag van 10.00 u tot 13.00 u en op donderdag van
13.00 u tot 16.00 u (mits afspraak tot 19.00 u).

Talentenschool Turnhout Campus Boomgaard
www.talentenschoolturnhout.be
Talentenschool Turnhout Campus Boomgaard
met Hotelschool
www.hotelschoolturnhout.be

SSSHTTT...
Hier rijpt talent!
[internaat talententhuis]
Graatakker 104, 2300 Turnhout, T 014 40 21 80
info@talententhuisturnhout.be
www.talententhuisturnhout.be
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WONEN LEVEN
LEREN
INTERNAAT VOOR TALENTEN
TALENTENTHUIS TURNHOUT.
• Individuele kamers van ca. 12 m2, met lavabo, wandmeubel
voor persoonlijke spullen, ruim bureaublad met stoel en bed.
• Sterk uitgebouwde multimedia- en Internet-faciliteiten. Wifi
beschikbaar op afgesproken tijdstippen.

Wil je weten of het TalentenThuis iets voor jou is?
Wil je weten hoe het leven op een internaat is?
Heb je interesse maar zit je met veel vragen?
Kom het gewoon eens proberen tijdens een try-out!
Internaat TalentenThuis biedt de mogelijkheid van een proefperiode. Maak hiervoor een vrijblijvende afspraak.

• Gezellig restaurant met gezonde maaltijden in samenwerking met de Hotelschool van Talentenschool Turnhout
Campus Boomgaard.

Nieuwe locatie vanaf 6 november 2017

• Uitgebreide sport- en cultuurfaciliteiten op loopafstand, bioscoop, zwembad, Kunstacademie, sportclubs…

Graatakker 104 | 2300 Turnhout | tel. 014 40 21 80
info@talententhuisturnhout.be
www.talententhuisturnhout.be

[INTERNAAT TALEN

• Een luisterend oor. Wij maken tijd voor elk klein of groot
probleem.
• 100% Aandacht. Aandacht voor jou, je persoonlijke ontplooiing en talentenbegeleiding.

• Stimulansen, motivaties, beloningen, … Wij kiezen voor positief begeleiden veeleer dan sanctioneren.

• Leuke tuin met zit- en speelmogelijkheden.

• Station NMBS op wandelafstand.

Het Talententhuis-team zorgt voor:

• Evenwicht tussen de groep en je individualiteit.

• Ruim aanbod aan ontspanningsmogelijkheden met talentontdekkende woensdagmiddagactiviteiten.

• Directe toegang tot de bussen van De Lijn.

SAMEN MAKEN WE VAN HET TALENTENTHUIS
EEN WARM NEST!

• Groei door (zelf)vertrouwen.
• Samenwerking en directe communicatie met de ouders, de
verantwoordelijken en je school.
• Studiebegeleiding om samen je studienoden het hoofd te
kunnen bieden.
• Huiswerkbegeleiding op maat van jouw behoeften.
• Leren Leren. Zo leer jij het best!

TENTHUIS]

