
Talenten en Corona in VISO

Talent troef bij onze eerstes in 1 A! Naast het pakket algemene vorming van 28 u. maakt elke leerling ook eigen keuzes. 
Onze eerstes kiezen 2 talenturen van telkens 2 uur uit een gevarieerd en uitdagend aanbod van 8 keuzes. Een mooie 
start van een boeiende, persoonlijke ontdekkingstocht naar eigen talenten en interesses in het secundair onderwijs...

Onze leerlingen laten zich dit schooljaar alvast niet afschrikken door vervelende virussen. Gewapend met mondmaskers 
en handgel vliegen ze enthousiast in hun talenturen. Met enkele aanpassingen her en der kunnen onze leerlingen toch 
ten volle hun talenten ontwikkelen, welke variant dan ook. Wie doet wat hij graag doet, krijgt zin in leren en ontdekken. 
Motivatie is het beste vaccin tegen verveling! We zetten het zeer ruime aanbod van onze talenturen graag voor u op een 
rijtje… Wedden dat ook jij graag besmet raakt?  

Wiskunde+ 
Ben jij een rekenwonder, gek op cijfers (en of ze be-
langrijk zijn deze dagen     )? Verdiep je je graag in 
wiskundige problemen? We leren probleemoplossend 
denken en maken tijd voor verdieping. Soms maken 
we oefeningen in spelvorm: zo ‘ontsnapten’ we zelfs 
uit een heuse escaperoom… Word jij de jonge opvolger 
van Einstein? 

Voeding en gezondheid 
Ben jij ook niet uit de keuken weg te slaan en heb 
je nu al enkele favoriete receptjes? Geef de kok in 
jou een kans en verken de wondere wereld van de 
voeding! We doen productkennis op, proberen enke-
le technieken onder de knie te krijgen, leren gastvrij 
mensen ontvangen (eens het weer mag      ), maar bo-
venal leren we gezond en lekker koken. Zet je koks-
muts al maar op en daarna… smullen maar!

Nederlands+ en Frans+ 
Talenknobbels, opgelet! Wie houdt van taal vindt hier 
zeker zijn of haar gading. Naast de 4 u. Nederlands en 3 
u. Frans die in de algemene vorming al wordt aangebo-
den, krijg je nog 2 u. extra uitdieping om je talenknob-
bel te voeden… Je wordt ondergedompeld in een extra
taal- en cultuurbad. Enfin, immuniteit verzekerd     !

Woord en expressie 
Ben je graag creatief met taal? Hou je van dictie of ben je 
gebeten door de toneelmicrobe? Hier kan je je uitleven 
via taal: van monoloog tot dialoog, van rollenspel tot een 
eigen vlog of lekker ongebreideld fantaseren en improvi-
seren…Vlot en expressief communiceren staat natuurlijk 
centraal en we leren ons zowel verbaal als non-verbaal 
uiten. Zelfs mét mondmasker     kunnen we ‘shinen’… 
Schuilt er misschien een jonge acteur/actrice in jou?



Maatschappij en welzijn 
Het sociale vak bij uitstek: we leren respectvol met 
elkaar omgaan, denken na over wat vriendschap in-
houdt, leren ook onszelf beter kennen. We spelen 
gretig in op de leefwereld van de jongeren en op de 
actuele samenleving… Hoe zit menselijk gedrag in el-
kaar en ken je jezelf? We steken ook vaak de handen 
(flink gewassen weliswaar     ) uit de mouwen: iets bak-
ken of onze creativiteit gebruiken. Zo maakten we on-
der andere een ‘Bullet journal’, een hippe variant van 
het klassieke vriendenboekje… Ben je al benieuwd 
naar wat we nog meer leren, bestuderen én creëren?

Artistieke vorming 
Ben je verzot op het werken met verf, potloden en 
stoffen? Dan kun je je creatief helemaal uitleven! Wil 
je je graag verliezen in een wereld van beeld, mode, 
cultuur en design? Via allerlei kunstwerken krijg je de 
kans de kunstenaar in jezelf te ontdekken… En geen 
nood: handgel en ontsmettingsspray staan nooit ver 
weg     , zodat we zorgeloos aan de slag kunnen… 
Misschien ben jij zo’n creatieve artiest in wording? 

STEM-wetenschappen 
Voor wie houdt van experimenteren en ontdekken. 
De liefhebbers van natuurwetenschappen komen 
hier ruimschoots aan hun trekken! Via allerlei boei-
ende proefjes en speelse opdrachten (soms zelfs in 
open lucht, wat elke viroloog zal toejuichen     ) wor-
den we uitgedaagd en proeven we telkens van een 
ander stukje Science, Technology, Engineering en/of 
Mathematics (= STEM). Ben jij zo’n jonge onderzoeker 
die deze pittige ontdekkingstocht aandurft?

ICT en media  
Fan van sociale media en dol op ICT? Dan nemen 
we je graag mee in de fascinerende wereld van 
computers, tablets en smartphones… We maken o.a 
stop motion filmpjes en we mogen robots program-
meren… Wij weten hoe een pc er uitziet van binnen 
en van buiten! Uiteraard gebeurt alles coronaproof, 
we houden het graag fysiek en op de pc virusvrij     .  
Ben jij de ICT- freak die we zoeken?


