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di Talentflexen op dinsdag

• Stopmotion (klas 2)

• Technolab (klas 2)

• Magazine voor groep 8 

• Circuittraining en kickboksen

• Insectenhotel bouwen

• Dans

• WO: verrijkte energiedrank (hv)
 dinsdag 7e + 8e uur, 
 woensdag en donderdag 1e uur

het 7e en 8e uurOver de talentflex

• Kies je voor de talentflex, dan kies je voor 
iets extra’s. Iets, waar jij blij van wordt. 
Tijdens deze lessen ontdek je waar jouw 
(verborgen) talenten liggen en leer je ze 
gebruiken. Plezier staat voorop, dus kies 
wat jou happy maakt!

• Een talentflex kies je voor een langere  
periode, in dit geval van 15 november  tot 
28 januari. 

• Je kunt 1 talentflex per periode kiezen.

• Het inschrijven voor een talentflex is niet  
verplicht; er zijn ook studieflexen, werk- 
flexen en vakflexen.

• Met een talentflex vul je twee flexuren 
per week.

• Je schrijft je alleen voor de eerste week 
in en alleen voor het 7e uur. Wij zorgen  
ervoor, dat de talentflex dan iedere week 
op het 7e en 8e uur in je rooster staat.

• Zit de talentflex die je wilde kiezen vol?  
Ook de volgende periode zijn er  
weer allerlei mogelijkheden!

do Talentflexen op donderdag
het 7e en 8e uur

• Afrikaanse maskers (klas 1)

• Speakers bouwen

• Holocaust

• Basketbal

Twents Carmel College locatie Denekamp



Stop Motion (klas 2)
Vond jij het jammer dat de stopmotion-opdracht 
van de BV-lessen vorig jaar door de lock-
down werd onderbroken? Dit is je herkansing!  
 
Tijdens deze flex maak je je eigen stopmotion 
filmpje. Haal je Playmobil, Lego of speelgoedauto’s 
dus maar uit de kast en bedenk je eigen verhaal!

Magazine voor groep 8
Weet je nog? Al die vragen die jij over het voort-
gezet onderwijs had toen je in groep 8 zat? Tijdens 
deze talentflex werk je mee aan een magazine 
voor de leerlingen van volgend jaar, zodat hun vra-
gen beantwoord worden.

Voel jij iets voor de rol van journalist? Schrik je niet 
terug voor een redactievergadering, veldwerk en 
artikelen schrijven? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Technolab (klas 2)
Op de locatie Potskampstraat hebben ze een 
fantastisch Technolab en jij kunt er gebruik van 
maken! Tijdens deze talentflexperiode volg je  
iedere week een andere workshop: van 3D- 
printen tot drone vliegen, van VR-bril tot laser-
snijden. Een aanrader voor liefhebbers van  
technische snufjes!

Met deze talentflex vul je 3 flexuren, omdat er 
reistijd bij hoort. Je fiets zelfstandig naar Olden-
zaal en terug, maar komt op de Potskampstraat 
een vertrouwd gezicht uit Denekamp tegen.
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Insectenhotel bouwen
De koude maanden staan weer voor de deur en 
dat betekent, dat insecten een plaats zoeken om 
te overwinteren. Tijdens deze talentflex bouw je 
een insectenhotel om ze die plek te bieden. Dat 
is goed voor de natuur én voor jouw technische 
vaardigheden!

Circuittraining en kickboksen
Werk jij graag aan je conditie en ben je niet bang 
voor wat spierpijn? De eerste helft van de lessen 
bouw je kracht op tijdens circuittraining. Daar-
na verdiepen we ons in het kickboksen en leer je  
verschillende trap- en stoottechnieken. We sluit-
en iedere les af met een spelvorm. Geschikt voor  
iedereen die niet bang is voor wat zweetdruppels...

Dans
Lekker bewegen op muziek: tijdens deze talentflex 
houd je je bezig met meerdere dansstijlen. Onder 
leiding van een ervaren danslera(a)r(es) van LEZ 
Studio leer je coole moves en swingt het erop los 
tijdens de workshops. 
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Afrikaanse maskers (klas 1)
In het BV-lokaal gaan we aan de slag met karton, 
hout en papiermaché. Daarmee maak je naar  
eigen ontwerp een Afrikaans masker. Kies je voor 
een traditionele versie met aardetinten, zwart en 
wit, of ga je helemaal los met kleuren en glitters? 

Holocaust
De Holocaust is misschien wel het meest  
afschuwelijke stuk van de menselijke geschiede-
nis. Deze jodenvervolging roept veel vragen op: 
hoe heeft het kunnen gebeuren en hoe hebben 
daders en slachtoffers deze periode beleefd? 
Daar verdiepen we ons tijdens deze talentflex 
in aan de hand van beeldmateriaal, persoonlijke  
verhalen en opdrachten.

Basketbal
Ben jij sportief aangelegd en wil je je energie 
kwijt? Dat kan tijdens de talentflex basketbal.  
Tijdens deze uren gaan we dieper in op de spel-
regels die je tijdens de LO-lessen leert en werk 
je aan je techniek en spelinzicht. Maak jij een 
3-punter?

Speakers bouwen
Hou je van muziek luisteren, ben je een beetje  
handig en lijkt het jou tof je om eigen luidspreker-
boxen te bouwen? Tijdens deze talentflex gebeurt 
het! In tweetallen maak je een houten klankkast 
met speakers erin. Een uitdagende klus waarbij 
je gaat schroeven, zagen, boren, bedraden en sol-
deren!
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Zit er nog niets naar je smaak tussen of zat de 
talentflex die je wilde kiezen al vol? Geen punt! 
Iedere periode heeft z’n eigen aanbod en dat 
betekent, dat er nog van alles voorbij komt dit 
jaar. De keuzes hieronder, bijvoorbeeld...

Heb jij met je coach afgesproken dat je mee-
doet aan een ondersteuningsflex zoals RT  
rekenen, Engels, een cursus ‘leren leren’, sova- of  
faalangsttraining? Geen probleem! 

Doordat we op twee verschillende midda-
gen talentflexen aanbieden, zijn die prima te  
combineren met de ondersteuningsuren. Zorg 
er wel voor, dat je een talentflex kiest die niet 
op hetzelfde moment als de ondersteuningsflex 
wordt gegeven. Advies nodig? Je coach helpt je 
graag!

Filosofie

Musical

EHBO

Spaans

Samen Leren Kiezen 
Twents Carmel College Denekamp

WO: Verrijkte energiedrank (hv)
Oudere mensen hebben soms moeite om  
voldoende goede voedingsstoffen binnen te  
krijgen. In dit project onderzoek je of er drankjes 
kunnen worden gemaakt, die helpen bij de  
gezonde voeding van ouderen. Wat hebben 
ze nodig? Welke voedingsstoffen moeten  
aanwezig zijn? Wanneer heb je een lekker 
drankje? En: hoe verkoop je je drankje eigenlijk?  
Ga jij de uitdaging aan?

Voor 1HV en 2HV. Kies je voor een periode WO, 
dan vul je daarmee 4 flexuren: op dinsdag het 7e 
en 8e uur en op woensdag en donderdag het 1e 
uur. Aanmelden kan bij meneer Horst.

Ondersteuningsflex? Later dit jaar...


