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IEDEREEN IS TALENTVOL!

Ieder van ons heeft een aantal talenten.  
Ieder van ons heeft verschillende talenten.  
Niet hoeveel talent je hebt, maar wel wat je ermee doet, is belangrijk. 
Hoe meer talenten je bezit, hoe groter je verantwoordelijkheid. 

Aandacht voor talent betekent op Mater Salvatoris aandacht voor wat elke leerling in haar of zijn mars heeft. Ieder-
een heeft wel iets waar zij of hij goed in is of in uitblinkt. Soms besef je niet wat jij makkelijker kunt dan een ander. 
Soms weet je nog niet dat je ergens goed in bent. In de zoektocht naar je talent en in de ontwikkeling ervan willen wij 
je ondersteunen en begeleiden. 

In deze brochure geven we een overzicht van alle activiteiten die kunnen helpen in het ontwikkelen van je eigen ta- 
lenten.

Voor de leerlingen van het eerste jaar bieden we een echte Talentzoeker! aan om hen vertrouwd te maken met de 
zoektocht naar hun eigen talenten.



TALENTONTWIKKELING

BETROKKENHEID

DURF

WELBEVINDEN

IK ONTDEK EN IK GROEI

IK STA STERK ALS IK SAMENWERK

IK VOEL ME GOED

IK DURF HET ZELF DOEN



VISIE EN MISSIE

1. TALENTONTWIKKELING  ‘IK ONTDEK EN IK GROEI’

Wij geloven in de talenten van elke leerling. Wij willen een school zijn die kansen geeft om talent te laten rijpen en  
te laten ontwikkelen. Wij geloven dat elke leerling uniek is, met zijn mogelijkheden en beperkingen. 

We coachen elke leerling in motivatie, interesse en capaciteiten. Wij geloven in de inspirerende kracht van die posi-
tieve coaching. We stimuleren de talenten van leerlingen bewust, met het oog op hun toekomst.

2. BETROKKENHEID   ‘IK STA STERK ALS IK SAMENWERK’

Wij geloven in de oprechte betrokkenheid van iedereen, die de basis vormt voor het leren en om zichzelf te ontplooi- 
en. Onze school is bij uitstek een oefenplaats voor samen leven en samen werken. We stimuleren de leerlingen, leer- 
krachten en ouders om samen te bouwen aan een schoolcultuur van participatie, actieve inzet en solidariteit. 

We scheppen een warm en hartelijk klimaat waarin leerlingen zich aanvaard voelen en verantwoordelijkheid opne-
men. We leren leerlingen respectvol en bewust omgaan met zichzelf, met anderen en met het ecologisch leefmilieu 
waar we deel van uitmaken. 
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3. WELBEVINDEN  ‘IK VOEL ME GOED!’

Wij geloven dat iedereen zichzelf mag zijn in relatie met anderen. Wij werken voortdurend aan een schoolklimaat 
waar iedereen zich goed en gewaardeerd voelt. Wij geloven dat het leerproces en de ontwikkeling van elke leerling de 
beste kansen op succes hebben in een rustige en veilige leef- en leeromgeving.   

We werken samen aan een sfeer van respect en hartelijkheid, geborgenheid en aanmoediging. We bemoedigen en 
steunen onze leerlingen, leerkrachten en ouders. We begeleiden jongeren bij de levenslange zoektocht naar diep-
menselijke waarden in onze samenleving. Zij hebben er nood aan zin te geven aan hun leven.

4. DURF     ‘IK DURF HET ZELF DOEN’

Wij geloven dat elke leerling zelf zijn leerproces in handen durft te nemen. De leerkracht leidt waar het nodig is en  
begeleidt waar het kan. Mogelijk zoeken we samen naar redelijke aanpassingen in het begeleidingstraject. We dagen 
onze leerlingen uit om zich actief in te zetten, te onderzoeken en te durven ondernemen. 

We vernieuwen onze didactiek en leermiddelen als die vernieuwing een meerwaarde biedt en de kwaliteit van het 
lesgeven en het schoolleven ondersteunt. Zo kunnen jongeren groeien in een leerproces dat aansluit bij hun dagelijk-
se realiteit. Op die manier dragen we zorg voor een toekomstgericht onderwijs. 



WAT JE IN JE LEVEN HET HARDST NODIG HEBT,  
IS IEMAND DIE ZORGT DAT JE DOET WAAR JE GOED IN BENT.’ 

 
(Ralph Waldo Emerson)
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EERSTE JAAR
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TALENT VOOR KLASSIEKE?     LATIJN

Je kan goed redeneren en argumenteren. Je wil meer te weten komen over cultuur en geschiedenis, maar je bent ook 
geïnteresseerd in wiskunde en wetenschappen. Je houdt van een uitdaging en je vindt het niet erg om thuis aan de 
slag te gaan voor school. Je ontdekt graag hoe een taal in elkaar zit en leert ze analyseren.

Dan heb je wellicht talent voor Latijn. Je traint je geheugen en tekstbegrip. Samen met je leerkracht ga je aan de slag 
om de geheimen van die oude taal te ontrafelen. Zo ontdek je gauw dat de oude culturen een blijvende stempel heb-
ben gedrukt op onze moderne samenleving. 





TALENTZOEKER     13

TALENT VOOR MODERNE?     STEAM

Weet je nog niet precies waar jouw talenten liggen? Dan maak je met de richting Moderne een zeer veelzijdige keuze. 
In deze richting kan je ontdekken waar je interesses liggen en voor welke vakken je aanleg hebt. 

Uniek in deze richting zijn de 2u Talentzoeker! waarin we samen met jou op zoek gaan naar wat je echt goed 
en minder goed ligt. Je wordt doorheen het schooljaar ondergedompeld in een vijftal vakgebieden. Zo ontdek je 
gaandeweg waar je talenten liggen. Om ook op sociaal vlak verder te ontwikkelen doorbreken we hiervoor de klas-
groepen. 
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STEM SCIENCE - TECHNOLOGY - ENGINEERING - MATHEMATICS

Via de LEGO® Mindstorms®  EV3-robot leer je met behulp van wiskunde, wetenschappen en technologie een 
maatschappelijk relevant probleem oplossen. Al ontwerpend en onderzoekend leer je abstract en probleemoplossend 
denken, observeren en analyseren. 

Je programmeert een zelfgebouwde robot en je ontdekt hoe technologie en wetenschappen bijdragen tot de zorg 
voor het milieu en de geneeskunde. Door de grafische programmeer-software ligt de nadruk op het oefenen en het 
uittesten en niet op het leren van de programmeertaal. Deze Talentzoeker! sluit naadloos aan bij richtingen die op de 
arbeidsmarkt erg gegeerd zijn. 
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ICT & MEDIAWIJSHEID 
 
Je leert je oriënteren in het enorme media–aanbod en je reflecteert ook over je eigen mediagebruik. Wie immers de 
mediavaardigheden goed beheerst, kan ze ook actief gebruiken om een bepaald doel te bereiken. Zo kan je er ideeën 
mee vorm geven of je eigen boodschap uitdragen.

Je bewerkt zelf foto’s en ervaart zo dat media vaak niet objectief zijn, maar een bepaalde bedoeling hebben. Je leert 
op een verantwoorde manier beschikbare apps en programma’s in te zetten om een bepaalde boodschap uit te dra-
gen. We proberen tijdens deze lessen ook een antwoord te geven op heel diverse vragen:

Hoe werkt een PC nu juist? Welke valkuilen zijn er op het internet? Hoe zit het nu met het delen van je werkstuk ? Wat 
met cyberpesten, online netiquette, ... ?

Na het volgen van deze Talentzoeker! sta je ongetwijfeld sterker in je schoenen wanneer je doorheen het multimedia- 
landschap wandelt!
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EXPRESSIE

Sta je graag op een podium of kruip je bij een spreekopdracht liever in een hoekje?

In deze Talentzoeker! werk je stapsgewijs aan het overwinnen van je spreekangst. Daarna leer je verschillende ex-
pressieve werkvormen kennen. Zo leer je o.a. stemtechnieken om een goed radionieuws te presenteren, je leeft je in 
in een andere rol en beheerst trucjes om je beter te concentreren om ook in je rol te blijven.

Heel veel expressieve vaardigheden komen aan bod: stemgebruik, zelfvertrouwen, inlevingsvermogen, gelaatsuitdruk-
kingen, improvisatie, ... 

We eindigen deze Talentzoeker! met een korte theatertekst waarin jij je volledig kunt uitleven.





TALENTZOEKER     21

ART CREATIEF DENKEN ÉN DOEN

Heb jij zin om de dingen om te gooien en je opdrachten eens helemaal anders te bekijken? Heb jij zin om met je 
handen en hoofd ideeën uit te werken? 

Dan kan je in deze module kennismaken met creatief denken & doen.

We zijn vaak geneigd om problemen steeds op dezelfde manier op te lossen. In deze module word je uitgedaagd om 
de opdracht ook eens van een andere kant te bekijken. Met onze nieuwe ideeën gaan we ook beeldend aan de slag. 
We experimenteren met verschillende materialen en werken naar een mooi eindresultaat.

Deze Talentzoeker! is een eerste aanzet tot creatief denken en doen, met als doel je blik, je gedachten en je leefwereld 
te verruimen.
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MOVE IT

Fair, Fit en Fun for all! Daar draait het om in deze Talentzoeker!. Het gaat hier niet om wie de beste is in een sportac-
tiviteit, maar wél dat iedereen beweegt en daar plezier in heeft. Fair play staat daarbij voorop.

Je leert ook dat ongezonde voedingsgewoontes en onvoldoende beweging vaak leiden tot overgewicht en bepaalde 
ziektes en aandoeningen. Je krijgt tips  om mogelijk ongezonde leefgewoontes te verbeteren. 

Door te bewegen en te sporten, voel je je beter in je vel, verbetert je zelfbeeld, nemen depressieve gevoelens en ang-
sten af en verbetert het sociaal en moreel functioneren. Je kunt je beter concentreren, waardoor je schoolprestaties 
en het verstandelijk functioneren verhogen. Deze Talentzoeker werkt dus preventief en geeft je een vrolijker, energiek-
er gevoel en meer zelfvertrouwen.



LAAT GEEN VAN JE TALENTEN ONBENUT:  
HET BOS ZOU ERG STIL ZIJN ALS ONDER DE VOGELS ALLEEN DE BESTE ZANGERS ZICH LIETEN HOREN. 

 
Henry Van Dyke 

Amerikaans onderwijzer en auteur  
(1852 - 1933)
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TWEEDE JAAR
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TALENT VOOR EEN BASISOPTIE?    TWEEDE JAAR

In het tweede jaar diep je je talenten meer uit. Je kiest 1 van de 4 basisopties om te proeven van een 
vakkenpakket. Je wordt ondergedompeld in Klassieke talen, Moderne talen en Wetenschappen, Economie, 
of STEM-wetenschappen. Je leert waar je sterker of zwakker in bent en je wordt klaargestoomd om een jaar 
later een studierichting te kiezen die bij je mogelijkheden en interesses past.



MEN MOET NIET ALLEEN TALENT HEBBEN, MEN MOET OOK HET TALENT HEBBEN HET TE GEBRUIKEN.

 
 

William Moore
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TWEEDE GRAAD
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TALENT VOOR FRANS?      PARIS, SE RÉVEILLE 

Je talent voor Frans en aardrijkskunde toepassen in de wereldstad Parijs. Je spreektalent benutten in een 
interview met een Parijzenaar, je talent voor cultuur en geschiedenis verfijnen in de musea en monumenten. 
Je sociale vaardigheden ontplooien in de intensieve contacten met je klasgenoten of zelfs je talent voor shop-
pen uittesten op de Champs-Elysées… Deze excursie is ideaal om je talenten te gebruiken, te toetsen aan de 
dagelijkse realiteit en verder te ontwikkelen. Kortom, een tweedaagse waarbij vervelen niet aan de orde is!

TALENT VOOR VELDWERK?              BIOTOOPSTUDIE TW

In de studierichting Techniek-Wetenschappen ontdek jij je talent voor veldwerk. Je trekt met je klasgenoten 
op kampeerexcursie in Lier of dichter bij huis in het Mastenbos of Ertbrandbos. 

Tijdens deze tweedaagse biotoopstudie voer je zelfstandig een eigen onderzoek uit, leer je een verslag op- 
stellen en je resultaten presenteren. Je werkt aan teambuilding, steekt de handen uit de mouwen en draagt 
het milieuaspect hoog in het vaandel. Alle verplaatsingen doe je met de fiets en je kampeert eventueel in een 
tent. Soms voer je mee natuurbeheerwerken uit en kom je heel wat te weten over jezelf, je klasgenoten en de 
omringende natuur. Heb jij voldoende talent voor veldwerk om mee op ontdekkingstocht te gaan?
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TALENT VOOR ENGELS?      RULE BRITTANNIA 

Ter voorbereiding op deze tweedaagse excursie naar Dover en Canterbury wend je je onderzoeks- en organi- 
satietalent aan om samen met je klasgenoten een ware UK Exhibition te organiseren. Tijdens de reis zie, 
hoor en proef je de subtiele cultuurverschillen. Door middel van groepsopdrachten ontwikkel je je talent voor 
samenwerken. Jij zoekt zelf naar een manier van werken die bij jou past, waarbij je ook de lokale bevolking 
kunt betrekken. 

Tijdens de gegidste bezoeken kom je rechtstreeks in contact met een rijke geschiedenis. Talent om alles met 
een open en onbevangen geest te benaderen, komt zeker van pas. Voor de overnachting in een hotel, waar 
ook andere gasten verblijven, heb jij je inlevingsvermogen nodig en leer je rekening te houden met andere 
reizigers. Reizen verruimt de geest. Jij bent toch ook ruimdenkend? 

TALENT VOOR ONDERNEMEN?              LONK

LONK staat voor Leren ONdernemen in Kapellen. Je bezoekt bedrijven en bekijkt hoe zij zaken aanpakken. 
Je bestudeert het ondernemerschap in de bedrijven zelf. Je vergaart zelfstandig informatie over en van het 
bedrijf en presenteert die voor een vreemd publiek. Je gaat dieper in op de tewerkstelling, de marketing en 
boekhouding. Zo ontstaat er een eerste directe link tussen jouw theoretische kennis en de praktische uit-
werking in een onderneming. 



PROBLEMEN ZIJN ER ALLEEN MAAR OM ONZE TALENTEN TE WEKKEN, OM ONS EEN KANS TE GEVEN. 

      

Angelika  Hoefler
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DERDE GRAAD
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TALENT GEVONDEN?                 SEMINARIE

In ASO krijg je twee uur per week het vak Seminarie, waarin je je talenten verder ontwikkelt en uitdiept. 
Aansluitend bij je interesses maak je zelf een keuze uit een aantal aangeboden thema’s. Tijdens de twee jaren 
van de derde graad zal je 4 verschillende seminaries doorlopen. 

Eén van de seminaries dit jaar is het Evenementenbureau. Ben jij een organisatietalent? Dan kan je hier 
vast en zeker je hartje ophalen. Vervolgens hebben we ook het Contactblad, het magazine over onze school. 
Ben jij een schrijftalent en ervaar je graag hoe een redactie werkt?  Samen met je medeleerlingen schrijf en 
verzorg je de inhoud en de opmaak van dit magazine. Jij bepaalt ook mee wat gepubliceerd wordt. 

Een ander seminarie dit jaar is een cursus Italiaans. Ben jij een talenknobbel die graag een nieuwe uitdaging 
aangaat, dan komt je talent voor taal helemaal tot zijn recht. 

Misschien hou jij wel meer van het creatieve? Dan kun jij terecht bij de verfraaiing van onze school. Je ont-
werpt een deel van onze school. Hoe zou jij de school inrichten en indelen? Volgens welk concept zou jij te 
werk gaan? Een andere, eerder wiskundige vorm van creativiteit komt dan weer van pas bij het maken van 
een Escape Room. Heb jij talent om met beperkte middelen toch een leuke, uitdagende escape room te 
maken? 

En tot slot is er ook voor de wetenschappers het seminarie CSI. Hoe kun je met behulp van wetenschap een 
moord oplossen? En is de televisie een representatieve voorstelling? Je komt het te weten in dit seminarie. 
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TALENT VOOR SOCIALE VAARDIGHEDEN?         
                     DE UITDAGING

Samen met andere leerlingen van het vijfde jaar volg jij het driedaagse programma “De Uitdaging”. Dit 
programma van PROGES (PROmotie van GEzondheid op School), uitgewerkt in samenwerking met het mi- 
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap voor Onderwijs, gaat door in de Ardennen. 

“De Uitdaging” is erop gericht aan leerlingen bepaalde persoonlijke en sociale vaardigheden bij te brengen en 
in te oefenen, zoals het maken van keuzes, het kunnen omgaan met frustraties, ontgoochelingen en groeps-
druk, het ontwikkelen van een zekere assertiviteit, het kunnen oplossen van conflicten, het leggen van sociale 
contacten, het kunnen uiten van gevoelens, enz… Bezit jij het talent om je weerbaar op te stellen tegenover 
externe invloeden? 
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TALENT VOOR ONDERNEMEN?         
         MINIONDERNEMING
De minionderneming wordt jaarlijks opgericht in het kader van de geïntegreerde proef in de derde graad van 
de richtingen Ondernemen en IT, en Ondernemen en Marketing.

Je proeft van alle aspecten van het ondernemingsleven. “Learning by doing” is het motto! Anders dan bij 
LONK in de tweede graad, werk je nu alles zelf uit van a tot z: product of dienst, marketingplan, financieel 
plan, communicatie met klanten en aandeelhouders, boekhouding enz. Dat maakt het project zo leerrijk. De 
leerkracht is de coach die zijn ploeg stuurt, waarschuwt voor valkuilen, ondersteunt en motiveert doorheen 
het ganse proces.

De lat ligt hoog wat betreft creativiteit en commerciële mogelijkheden. We gaan steeds voor innovatie en 
originaliteit. Alleen kwalitatieve mini’s kunnen commercieel succes nastreven. Dat loont, want succesbele- 
ving zorgt voor een grotere motivatie waardoor de mogelijkheden om binnen het project te leren alleen maar 
groeien.

Binnen de onderneming kunnen leerlingen zich ten volle uitleven en hun talenten verder ontwikkelen, maar 
anderzijds duwen we ze doorheen het jaar ook uit hun “comfortzone” om hen sterker en beter te maken in 
onderdelen die ze van nature minder beheersen. 

De feedback van de leerlingen liegt er niet om. Met een grote tevredenheid blikken ze zelfs jaren later terug op 
het project minionderneming en geregeld zet het leerlingen aan om een eigen zaak op te starten. Oud-leer-
lingen worden ook vaak ingeschakeld als “droomcoach” binnen het project.  
Overtuigd van je ondernemerstalent? Wij in ieder geval wel!



Dorpsstraat 40
2950 Kapellen

T  03 664 23 55
F  03 605 30 86

info@matersalvatoris.be
www.matersalvatoris.be


