
 

  

TALENTUREN 
3de graad 



  



Voorwoord 

Beste leerling, 

Zoals jullie weten, zet het Inspirocollege volop in op talentgericht 

onderwijs. Een onderdeel daarvan zijn  de talenturen waaruit jullie zelf 

kunnen kiezen om je lessenpakket samen te stellen.  

Wij vinden het immers belangrijk dat je niet alleen met je neus in de 

boeken zit, maar ook leert door te doen en te ervaren. Daarom kan je 

iedere week tijdens de talenturen op ontdekkingstocht gaan naar je 

talenten en interesses. De zelfkennis die je daarmee ontwikkelt komt je 

niet alleen van pas bij je studiekeuze, maar biedt eveneens een schat 

aan informatie voor je hele verdere leven.  

In de 3° graad beschik je over talenturen die 2 lestijden in beslag nemen. 

Je kan daaruit per jaar één keuze maken. Je krijgt geen punten voor 

deze uren, maar je wordt wel permanent geëvalueerd door middel van 

woordcommentaar. 

Daar waar de talenturen in de 1° en 2° graad nog volop gericht zijn op 

het breed ontdekken van je interesses, zal je zien dat in de 3° graad 

deze uren al wat specifieker worden ingevuld in voorbereiding op het 

hoger onderwijs. Het kan daarbij zowel gaan om specifiek inhoudelijke 

voorbereiding alsook om het eerder verkennen van de specificiteit van 

bepaalde studiedomeinen. Maar ook de voorbereiding op het 

zelfstandig (kot)leven is zeker een optie.  

Je kan kiezen uit de volgende talenturen (steeds 2u in de week): 

 B young, B critical 

 Europese uitwisseling 

 Inspirerend creëren 2.0 

 Smartphone fotografie 

 Inspiroproductions 

 Studio Inspiro 

 

 Start to cook (fresh, fast, simple) 

 Sportmonitor 

 Theatertools 

 Voorbereiding op:  

- Arts 

- Tandarts 

 

 

 



 

 

Deze folder geeft je een idee van wat deze talenturen inhouden, zodat 

je een goede, gemotiveerde keuze kan maken. Zo wordt leren extra 

leuk. Bovendien wijst je talent je de weg naar wat je in de toekomst wilt 

gaan doen.  

 

Lees alles eens rustig door en … kies voor je interesse en/of talent! 

 

 

 

 

  



Veel plezier met het ontdekken van je talenten! 

 

B young, B critical 

Europese uitwisseling 

Inspirerend creëren 2.0 

Smartphone fotografie 

Inspiroproductions 

Studio Inspiro 

Start to cook (fresh, fast, simple) 

Sportmonitor 

Theatertools 

Voorbereiding: arts/ tandarts 

  



 

 

 

 

 
Vroeg of laat verlaat iedereen het ouderlijk huis. Daarmee zet je een 

stap in het onbekende, weg uit een vertrouwde en vaak beschermde 

omgeving, in een nieuwe wereld waarin je zelf verantwoordelijk bent 

voor je lot.  

 

In dit talentuur leer je je weg vinden door het kluwen van de 

wetgeving, bankzaken, verzekeringen en andere administratie. 

 

Volgende onderwerpen mag je onder meer verwachten: 

 Je leert welke je rechten en plichten zijn tijdens je studentenjob. 

 Je onderzoekt welke stappen je moet nemen bij het zoeken 

naar een eerste job. 

 Je ontdekt welke stappen je moet ondernemen bij het 

huren/kopen/bouwen van een woning. 

 Je vertrekt vanuit de actualiteit om vanuit lopende rechtszaken 

te verdiepen in de werking van het Belgische rechtssysteem. 

 Je ontvangt een advocaat en rechter in de klas en maakt 

kennis met hun takenpakket en jobinhoud. 

 Je probeert een eigen visie te ontwikkelen over (on)recht in 

onze en andere samenlevingen. 

 Je maakt kennis met de verschillende politieke strekkingen. 

Via casestudies en gesprekspartners ga je je in al deze onderwerpen 

kunnen verdiepen.  Bovendien is er ook mogelijkheid om op basis van 

je eigen interesse en noden onderwerpen aan te brengen, zodat je 

stevig op je eigen benen kan staan! 

  

B young, B critical 



 

 

 

 

 

 
Sta je te popelen om de wereld te ontdekken? Wil je samen met 

leerlingen uit een Spaanse en Griekse school nadenken over thema’s 

zoals identiteit en cultuur? Dan is het talentuur ‘Europese uitwisseling’ 

zeker iets voor jou! Doorheen het schooljaar werken we met leerlingen uit 

Zaragoza en Veria (in de buurt van Thessaloniki) aan een Europees 

uitwisselingsproject. Samen met hen gaan we op zoek naar onze eigen 

identiteit en cultuur. We ontdekken wat onze regio’s met elkaar verbindt. 

Hierdoor zal niet alleen je blik op de wereld verruimen, je zal jezelf, je 

geschiedenis, je regio en Europa ook beter leren kennen. Bovendien krijg 

je de kans om Engels te oefenen in een realistische situatie.  

 

Dit mag je verwachten:  

 Doorheen het schooljaar werk je intensief samen met je 

medeleerlingen en een groep leerlingen uit Griekenland en Spanje om 

de uitwisselingen goed voor te bereiden.  

 Je denkt na over en doet onderzoek naar verschillende thema’s: 

identiteit, cultuur, Europese instellingen, actualiteit in de EU, … vormen 

de rode draad doorheen het project.  

 Je ontvangt een Griekse of Spaanse leerling bij je thuis tijdens het 

uitwisselingsbezoek aan onze school. Je neemt deel aan één van de 

uitwisselingsweken in Griekenland of Spanje.  

Tijdens de talenturen wordt er Nederlands gesproken, maar de voertaal 

van het project is Engels. Heel wat opdrachten en de communicatie met 

je Italiaanse medeleerlingen gebeuren dus in het Engels.  

 

Dit project is afhankelijk van goedkeuring door Erasmus+ en is onder 

voorbehoud. Deze beslissing wordt pas begin juli genomen.  

  

EUROPESE UITWISSELING 
(onder voorbehoud) 



 

 

 

 

 

 
Hou je van kunst? Ben je op zoek naar een originele manier om je uit te 

drukken? Geniet je ervan om iets te creëren met alleen maar een goed 

idee en je handen? Dan is “Inspirerend creëren 2.0” iets voor jou! 

Met kunst kan je wat er in je geest of gemoed leeft op een zodanige 

wijze tot uiting brengen dat het jezelf en anderen kan ontroeren door de 

schoonheid of de originaliteit ervan! 

Hoe gaan we dat dan doen? 

Je hebt de keuze uit een waaier van mogelijkheden binnen de 

beeldende kunst. Je ideeën worden door kleuren en vormen 

weergegeven door: 

 te beeldhouwen in Ytong, 

 aan de slag te gaan met klei, 

 eindelijk eens dat perfecte schilderij te maken, 

 oude druktechnieken zoals hout/linosnede, monotype, cliché 

verre … toe te passen, 

 maar ook kijken naar het werk van andere kunstenaars en dit 

proberen te begrijpen. 

Hierin trachten we verder te gaan dan waar anderen stoppen! Op het 

eindresultaat mag je trots zijn en het ook tonen aan anderen of 

exposeren, op je studentenkot bijvoorbeeld! 

 

  

FILOSOFEREN INSPIREREND CREËREN 2.0 



 

 

 

 

 

 
Fotograferen is vooral kijken: anders kijken en meer zien. Met foto’s leg je 

momenten in je leven vast, maar je kan er ook gevoelens mee 

uitdrukken of een verhaal vertellen. Door een foto kun je de wereld door 

jouw ogen laten zien. Wonderlijk, niet? 

 

Dit kan je verwachten: 

 In het talentuur Smartphonefotografie ga je betere foto’s maken 

met je smartphone. Hedendaagse smartphones zijn uitgerust met 

een prima camera en met je smartphone kan je fantastische 

foto’s maken.  

 Je leert termen uit de traditionele fotografie zoals compositie, 

fotostandpunt, scherptediepte en belichting en gaat deze 

toepassen op smartphonefotografie. 

 Via verschillende thema’s en door veel te oefenen, leer je zelf 

fotogenieke onderwerpen ontdekken. Denk bv. aan 

interieurfotografie, portret, architectuur of food photography.  

 Je zal jouw foto’s bewerken met jouw smartphone en op 

verschillende manieren presenteren. 

 

Als je houdt van fotograferen en je bent bereid om bij te leren en te 

experimenteren, dan zal het je zeker lukken om verbazend mooie foto's 

te maken! 

  

SMARTPHONE FOTOGRAFIE 



 

 

 

 

 

 
Ben je gebeten door fillm? Dan ben jij de persoon die we zoeken!  

Ga aan de slag als echte filmmaker. Je leert hoe je met je camera iets 

het beste in beeld brengt en het daarna zelf bewerkt. Ga als een echte 

cameraploeg op pad om het nieuws in beeld te brengen. Maak een 

aftermovie van de tofste momenten op school. Of wat dacht je van zelf 

een kortfilm in elkaar te steken? 

 

Dit kan je verwachten: 

 Je leert de basisbeginselen van het filmen.  

 Je gaat op pad met de camera om activiteiten vast te leggen 

op beeld. 

 Je leert deze beelden samen te brengen tot een leuke en 

flitsende video.  

 Indien mogelijk ga je op bezoek in een echte tv-studio. 

 Een eigen kortfilm maken. 

 

Wil jij je filmtalenten inzetten? Dan zien we jou graag in dit talentuur! 

 

  

INSPIROPRODUCTIONS 



 

 

 

 

 

 
Ben je gebeten door het nieuws en wil je steeds weten wat er in de 

wereld gebeurt? Wil je graag zelf aan de slag gaan met verschillende 

mediavormen? Dan is het talentuur Studio Inspiro zeker iets voor jou! 

Dit kan je verwachten: 

 Je wordt ondergedompeld in de actualiteit; 

 je leert met een kritische blik naar nieuwsfeiten kijken; 

 je maakt kennis met de verschillende mediakanalen: televisie, 

radio, geschreven pers, nieuwe media; 

 je krijgt een training in het maken van reportages en het 

afnemen van interviews; 

 je werkt aan je stem en uitspraak om deze reportages in te lezen; 

 je beheert de schoolradio Studio Inspiro en zorgt voor wekelijkse 

nieuwsupdates; 

 je zorgt voor regelmatige updates van de sociale media; 

 je verkent de mediawereld: bedrijfsbezoeken, een televisie-

uitzending of persconferentie bijwonen behoren tot de 

mogelijkheden.   

 

Als een echte journalist zal je op verkenning gaan binnen en buiten de 

school waarbij je jouw journalistieke talent volledig kan ontwikkelen!  

  

STUDIO INSPIRO 



 

 

 

 

 

 
Ben je nieuwsgierig naar gezonde voeding en wil je graag de 

basistechnieken onder de knie krijgen om lekkere en simpele 

gerechten klaar te maken? Volgend jaar ga je misschien op kot, en je 

wil toch zeker niet elke dag naar de Mc Donalds? Dit talentuur is zeker 

iets voor jou! Let’s start to cook! 

 

Je leert:  

 eenvoudige principes en technieken; 

 gezonde, snelle gerechten klaarmaken; 

 over gezonde voeding en dagelijks aanbevolen hoeveelheden; 

 de Belgische en de multiculturele keuken beter kennen; 

 veilig en hygiënisch handelen (ook met keukentoestellen). 

 

Een greep uit het assortiment: minestrone soep, stoemp met worst, 

quiche, canneloni, wrap gezond, couscous – bulgur – kofte, tom kha 

kai (thaise soep), gezonde hamburger, en natuurlijk jullie eigen 

voorstellen! 

  

START TO COOK 

(fresh, fast simple) 



 

 

 

 

 

 
Ben je ondernemend, kan je een groep begeleiden en ben je daar 

bovenop ook nog eens sportief? Weet je met je creativiteit en 

enthousiasme geen blijf?  Durf je jezelf te smijten? 

 

Wat kan je verwachten? 

 Je gaat zelf aan de slag in gevarieerde sporten en 

bewegingsspelen. 

 Je werkt in groepjes lessen uit en neemt zelf de rol van ‘leraar’ 

op. 

 Je wordt ingeschakeld bij de organisatie van de middagsport en 

andere bewegingsactiviteiten gedurende het schooljaar. 

 

Steek je handen uit de mouwen en geef les aan je medeleerlingen. Zet 

je eerste stappen in de wereld van de sportbegeleiding en schrijf je in 

voor het talentuur sportmonitor! 

  

SPORTMONITOR 



 

 

 

 

 

 
Schuilt er een podiumbeest in je en wil je hem ook graag in de spotlights 

zetten? Ben je gefascineerd door taal, woord en expressie in al zijn 

aspecten? Wil je je persoonlijke verbeelding de vrije loop laten? Wil je je 

zelfvertrouwen een boost geven? Dan is theatertools zeker iets voor jou.  

 

Wat kan je verwachten? 

 Je ontwikkelt sterke verbale vaardigheden. 

 Je krijgt kansen om te experimenteren op zeer verschillende 

manieren. 

 Je verlegt duidelijk je eigen grenzen. 

 Je gebruikt je lichaam als medium om je uit te drukken. 

 Je ontwikkelt je eigen kunstzinnigheid. 

 Je verwoordt en verbeeldt je eigen gevoelens, fantasie en ervaringen. 

 Je brengt je eigen verhaal in woord en beeld. 

 

“Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis”. Albert Einstein 

  

THEATERTOOLS 



 

 

  

 

 

 
Misschien droom je ervan om arts/tandarts te worden? Je wil mensen 

helpen, een rol spelen in hun gezondheid. Kortom: je wil geneeskunde of 

tandheelkunde gaan studeren. Dat kan als je slaagt voor de verplichte 

toelatingsproef. Je wordt getraind in het beantwoorden van de vragen 

over Biologie, Chemie, Fysica en Wiskunde, in het oplossen van de 

VAARDIG- en CLEAR-test, die onderdeel zijn van het ingangsexamen. Er 

wordt gebruik gemaakt van cursusmateriaal dat speciaal opgesteld is 

om je kennis en vaardigheden van deze examenonderdelen een boost 

te geven. Als laatstejaars leerling, uit een sterke wiskundig 

wetenschappelijke richting (WetWis, LatWis, MtWt, LaWt) kan je dit 

talentuur 2u/week volgen. 
 

In dit talentuur worden de volgende doelen nagestreefd: 

 een bondig overzicht geven van de theorie die gekend moet zijn 

voor het toelatingsexamen voor de vakken: biologie, chemie, 

fysica en wiskunde; 

 bespreking van voorbeeldvragen van het toelatingsexamen; 

 er wordt gestart met de leerstof van het 5e jaar; later op het jaar 

volgt de specifieke leerstof van het 6e jaar; 

 zelf aan de slag gaan met de leerstof (begeleid zelfstandig leren); 

 training van specifieke strategieën om de meerkeuzevragen van 

het examen op te lossen; 

 praktische gang van zaken tijdens het toelatingsexamen 

toelichten; 

 Een brede kijk geven op het werkveld door een bezoek aan o.a. 

een ziekenhuis en een onderzoeksinstituut. 

 

De wekelijkse begeleiding gebeurt door 1 leerkracht, ondersteund 

door de vakleerkrachten. Het geheel wordt ondersteund door ICT. 

  

Voorbereiding op:  

ARTS/TANDARTS 
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