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di Talentflexen op dinsdag

• Doodelen

• Tennis

• (Beach)Volleybal

• WO: het boerenbedrijf

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 12 april tot 29 
juni. 

• Je kunt 1 talentflex per periode kiezen. 
Wil je heel graag 2 talentflexen vol-
gen? Dat kan in overleg met je coach. 

• 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.

het 7e en 8e uur

do
• EHBO

• Tekenen naar waarneming

• Bootcamp

• Musical

Twents Carmel College locatie Denekamp

Talentflexen op donderdag
het 7e en 8e uur



Doodelen
Doodle jij ook weleens als je naar een uitleg  
luistert of tijdens een telefoongesprek? Er zijn  
kunstenaars die er heel goed in zijn!

Doodelen of droedelen: tekenen zonder (of 
met) duidelijk doel. Tijdens deze talentflex ga 
jij ermee aan de slag: met stiften, inkt en verf.  
Op groot en klein papier, maar ook op de ramen!

Tennis
Onder begeleiding van een ervaren tennisleraar 
leer je op de banen van tennisvereniging TVD de 
beginselen van tennis. Verschillende technieken 
en spelvormen van tennis komen hierbij aan bod. 
Materialen worden ter beschikking gesteld door 
de tennisvereniging, dus over een racket en bal-
len hoef je je geen zorgen te maken.

Deze talentflex is gericht op beginnende  
tennissers die het uitdagend vinden om een  
nieuwe sport te gaan leren. Dat je daar een goede 
inzet, doorzettingsvermogen en een sportieve  
instelling voor nodig hebt, spreekt vanzelf.

(Beach)Volleybal
Met mooi weer spelen we buiten in het zand, met 
minder mooi weer binnen in de zaal: dé talentflex 
voor wie van volleybal houdt en de regels goed 
kent!

Talentflex op dinsdag



WO: het Boerenbedrijf
Landbouworganisatie LTO Noord wil graag dat 
jongeren weten hoe boeren (duurzaam) voedsel 
produceren. Hoe zit dat met de boeren hier in de 
omgeving? Hoe kunnen zij jongeren informeren 
en wat voor activiteiten zijn er dan nodig? In dit 
onderzoek bedenk je met een groepje hoe je  
jongeren enthousiast kan maken voor wat er in 
een boerenbedrijf gebeurt.

Meer informatie of je opgeven? Dat kan bij meneer 
Horst.

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

Doordat we op twee verschillende middagen talent-
flexen 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!

Musical- 

uitvoering

Ondersteuningsflex?
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EHBO
Een verzwikte enkel, een brandwond, een bloed-
neus, ze komen regelmatig in je omgeving voor.  
Tijdens de cursus EHBO voor de jeugd leer je 
hoe je moet handelen wanneer dit soort dingen  
gebeuren. De cursus wordt verzorgd door een erva-
ren instructeur van EHBO Denekamp. Ter afsluiting  
krijg je een certificaat Jeugd Eerste Hulp.  
Een aanrader voor iedereen, maar zéker voor wie 
iets met Zorg en Welzijn of sport wil gaan doen!

Bootcamp
Ben jij niet bang voor een beetje modder en 
zweet? Geef je dan op voor de t-flex Bootcamp. 
Je ontdekt je grenzen en gaat de uitdaging aan 
om deze te verleggen. Geschikt voor iedereen die 
zich in het zweet durft te werken en graag in de 
buitenlucht sport.

Save the date!
Noteer 22 en 23 juni met een uitroepteken in je 
agenda, want de musical belooft fantastisch 
te worden. Zang, muziek, dans, toneel en een 
unieke verhaallijn zorgen ervoor, dat je nog lang 
zult nagenieten. Zit jij straks in het publiek?

Tekenen naar waarneming
Tekenen begint met kijken: wie goed kijkt, leert 
goed tekenen. En dus hebben we het tijdens deze 
lessen over waarneming.

We gaan op een aantal interessante locaties  
binnen en buiten school aan het werk en  
gebruiken potlood, krijt, houtskool, pen en inkt.

TIP
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