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Programma Bossche Talent School 2020

Hallo deelnemer,
Wat leuk dat je mee doet aan deze allereerste editie van de Bossche Talentschool!
In dit programmaboekje vind je een overzicht en korte beschrijving van alle workshops en
activiteiten waar je aan mee kunt doen. Je kunt vinden in welk lokaal de workshop of
activiteit plaatsvindt, hoe laat het begint en op de plattegrond kun je de weg vinden naar het
lokaal.
De groepsindeling van maandag geven we je nu al, die van dinsdag, woensdag en donderdag
krijg je steeds bij de check-out van de dag ervoor.

Hierbij ook een paar dingen die je niet moet vergeten mee te nemen:
-

-

Een flesje water, voor….. je weet maar nooit �
Trek gemakkelijk zittende kleding aan. Als je aan een creatieve workshop deelneemt,
trek dan niet je allermooiste kleding aan… Hoe netjes je ook werkt, er kan altijd een
vlekje op komen.
Als je gaat dansen, trek een lange broek aan!
Neem een potlood/pen en iets om in te schrijven mee.
Als je die hebt, neem dan ook je laptop mee, die komt altijd van pas.
Als je meedoet met DIY T-shirt: breng een wit of lichtgekleurd shirt mee dat je wilt
gaan bewerken.

Mocht je nog vragen hebben die niet tot maandag kunnen wachten, neem dan contact op
met Femke Gijsbers (06 - 2252 7501). Tijdens de week zelf kun je ook bellen naar Apolline
Mol (06-3194 1744) of Nathalie Cosentino (06-4335 9027).
Heel veel plezier met het deelnemen van de activiteiten en workshops!

We starten maandag om 9:30 met de intro, maar de deuren zijn om 09:15 al open.
Adres: Bossche Vakschool, Hervensebaan 5 in ’s-Hertogenbosch - vlakbij Station Oost.
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tijd

9:30
10:00

maandag 27 juli
Wat

Wie

Waar?

N Omschrijving workshop

OPENING

Allemaal
samen!

kleine
aula

40

1 Koken lunch

Marwa (& ...)

keukens

4

Samen met een kok een heerlijke lunch maken voor de
hele groep.

2 Design sprint

Colin de Bijl

B109

6

Leer zelf een idee om te zetten naar een logo of flyer. 4delige korte cursus. 1 van de 4

3 PMI (denken)

Rian Bolt &
Mandy
Verharen

B106

7

Word beter in denken! Met leuke tools en oefeningen leer
je de kracht van je brein nog beter te benutten.

7

Selfies; nudes; instapics; sexting; grooming; snapchat; zijn
dit bekende begrippen voor je of wil je er graag meer over
leren? Heb je vragen rondom (gevaarlijke) liefde? Meld je
dan aan voor deze workshop! Dit is een interactieve
workshop over de liefde online. Wie ontmoet je online? Is
online anders dan offline? Hoe zit dat met het sturen van
(naakt)fotos? In deze workshop word je bewust gemaakt
van de keuzes die je maakt rondom (online) liefde,
seksualiteit en relaties en we bespreken de eventuele
risico’s en/of gevolgen. Waar kun je naartoe als er iets
vervelends gebeurt online of met jouw foto’s? Antwoorden
op die vragen krijg je ook bij deze workshop. Jullie krijgen
ook allemaal een tijdschrift mee vol spelletjes en verhalen
over de liefde. Hopelijk tot snel!

B108

6

Vind je het lastig om nog plekjes in je agenda te vinden?
Vandaag leer je hoe je op een handige manier een
weekplanning maakt zodat je altijd je huiswerk op tijd af
hebt en natuurlijk ook nog tijd hebt voor je sport, muziekles,
andere hobby’s en je vrienden! (Deel 1 - di deel II)

Keukens

4

Samen met een kok een heerlijke lunch maken voor de
hele groep.

8

Als je nu al leert om de goede vragen te stellen, kan je heel
ver komen. De gedachten die jij in je hoofd hebt en de
manier waarop jij naar dingen kijkt, zijn namelijk uniek. In
deze training wil ik je helpen met jezelf uitdrukken en hoe
je jouw gedachten kan overbrengen. Ben je benieuwd hoe
vragen je hierbij gaan helpen? Schrijf je dan in .

4 Liefde online

Saskia van der
Vlies

Studievaardigheden - Emma Sterken
5 deel I
& Ilayda Irşik

11:00

1 Koken lunch

Met vragen kom je
2 verder!

12:00
13:00

Marwa (&
Renée)

Roos
Rasenberg

B104

B110

3 Maak een Pit-Stop!

Rian Bolt

B103

9

Word je zenuwachtig als je voor de klas moet staan? Ben
je soms gespannen als je met iemand in gesprek bent?
Ik help je je sterker te voelen en je zenuwen beter onder
controle houden. Dit doen we in de vorm van een actieve
workshop. Tijdens deze Pit-Stop workshop kom je erachter
waar je echt goed in bent.
En ontdek je waar je verborgen kwaliteiten liggen. Ook leer
hoe je (nog beter) indruk kunt maken op anderen.

4 Liefde online

Saskia van der
Vlies

B108

9

Zie de omschrijving hierboven.

met liefde klaargemaakt: LUNCH in de kleine Aula (+/- 45 personen)
1 Muziek/rappen

Shantii Gupta &
Vairo
B104

5

John
2 De Schulden Escape Wildenberg

bus
buiten

6

Lukt het jou en je teamgenoten om de schulden
escaperoom op tijd op te lossen? Stap de omgebouwde
schoolbus binnen om het avontuur aan te gaan!

Ik ben niet dom, ik
3 heb talent

Maurice v
Bokhoven

B109

4

Hoe kun je succesvol zijn met dyslexie?

4 Korte film maken

Alexandra en
Carla (EU)

7

Maak je korte film! We dagen je uit om een korte film op te
nemen, zodat je wat opname- en bewerkingstechnieken
kunt leren. Kom en word filmmaker!

8

Heb je zin om deze zomer thuis creatief aan de slag te
gaan, maar nog niet zo veel inspiratie? Doe dan mee met
deze Out of the Box creatieve workout! Je kunt werken met
de materialen die je zelf al hebt en fijn vindt of laat je
verrassen door wat Jos en Saskia mee brengen. Met leuke

Out of the box
Creatieve dingen
5 maken

B103

Saskia van der
Steen en Jos
van der Sanden A003

3

en korte doe opdrachten ben jij in no time aan de slag!
Tekenen, knippen en plakken, een dansje doen of een
gedicht schrijven, je begint hier!
14:00 1 Sporten

Gymzaal

6

John
2 De Schulden Escape Wildenberg

in bus op
parkeerterrein

5

Zie de omschrijving hierboven.

Ik ben niet dom, ik
3 heb talent

B109

6

Zie de omschrijving hierboven.

kleine
aula

3

Doe makkelijke kleren (lange broek!!) aan en trek je moves
uit de kast. Samen met Sophie kun je lekker dansen, van
modern tot KPop. Sophie zorgt voor vette muziek waarop jij
je energie kwijt kunt. Ervaring is niet nodig, alleen
enthousiasme!

A003

Wil je je eigen gepersonaliseerde T-shirt maken? We willen
ze maken met bleekmiddel, spuitverf en andere leuke
dingen. BELANGRIJK: Neem zelf een wit of lichtgekleurd t10 shirt mee dat je wilt gebruiken.

allemaal samen
in kleine
kleine
groepjes
Aula

Even napraten over wat je vandaag hebt gedaan. Wat was
leuk? Wat heb je geleerd? Wie heb je leren kennen? Hoe
35 kijk je naar morgen? Laten we erover kletsen!

4 Art-United Dansen

5 DIY- t-shirt verven

15:00

Glenn
Schapendonk

Check-out

Maurice v
Bokhoven

Sophie (&
Gizem)

Alexandra en
Irene (EU)

Vraag je je af wat die ‘N’ betekent? Dat is het aantal deelnemers aan die workshop/ activiteit.
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dinsdag 28 juli
Wat

Wie

N?

Waar? Omschrijving workshop
Samen in kleine groepjes in gesprek over je wensen, vragen,
wat je al hebt gedaan en wat nog wilt gaan doen deze week.
Gezellig & relaxed

Inloop / check in

Allemaal samen

35

kleine
aula

Wraptastische lunch

Isa de Bruin +
Anouska

7

Samen wraps maken voor de lunch. Ondek hoe je een leuke
keukens lunch kunt bereiden voor een groep.

AGO (denken)

Rian & Mandy

9

B106

Word beter in denken! Met leuke tools en oefeningen leer je
de kracht van je brein nog beter te benutten.

Studievaardigheden:
deel 2

Emma Sterken &
Ilayda Irşik

6/8

B108

Hoe bereid je je goed voor op een toets? Hoe maak je een
goede samenvatting? Vandaag leer je hoe je op een leuke en
makkelijke manier kunt samenvatten (mindmappen). (Deel II.)

Design sprint

Colin de Bijl

6

B109

Leer zelf een idee om te zetten naar een logo of flyer. 4-delige
korte cursus. 2 van de 4

Wraptastische lunch

Anouska & Isa
de Bruin

7

Samen wraps maken voor de lunch. Ondek hoe je een leuke
Keukens lunch kunt bereiden voor een groep.

C&S (denken)

Rian & Mandy

7

B106

Word beter in denken! Met leuke tools en oefeningen leer je
de kracht van je brein nog beter te benutten.

Bosschologie

Kees van den
Oord

B110

De Sint-Jan, als symbool en identiteit van Den Bosch. En
Jeroen Bosch als standbeeld. Wat is jouw beste Bossche
icoon?

A003

Lekker even niet met je hoofd bezig zijn, maar met je handen?
Pak papier en potloden of stiften en doe mee met de
tekenworkshop van Mariëlle. Of gebruik een schaar en
verzamel plaatjes en teksten voor een collage. Of gooi het op
een hoop en maak een collage tekening. Het kan allemaal!

Art-Untied tekenen &
beeldend (2D)

Marielle Simons

9

7

met liefde klaargemaakt: LUNCH in de kleine Aula (+/- 45 personen)

8

Op een gezellige manier gaan we op ontdekkingsreis naar
jouw unieke rustpunt. We gebruiken kleurpotloden en papier
en gaan met de contouren van je handen en voeten spelen.
Na 1 uur weet je meer over jezelf. Laat je verrassen wat je
voeten en handen je kunnen vertellen.

De Schulden Escape

bus
John Wildenberg buiten

6

Lukt het jou en je teamgenoten om de schulden escaperoom
op tijd op te lossen? Stap de omgebouwde schoolbus binnen
om het avontuur aan te gaan!

From dream to skills

Heleen
Huizenga

8

Droomsessies bij de Puberbalie, Van droom naar keuze!

Make-up workshop

Alexandra en
Irene (EU)

A003

8

Wil je leren hoe je je op kan maken als een celebrity? Doe dan
mee met deze workshop en wordt een expert door enkele
eenvoudige stappen te volgen.

Sporten

Glenn
Schapendonk

gymzaal

8

Zumba-workshop

Alexandra en
Irene (EU)

B103

Hou je van dansen? Wil je wat latin dans leren? Kom naar
onze Zumba-workshop! Vergeet niet om comfortabele kleding
9 te dragen, want we gaan je laten zweten.

De Schulden Escape

bus
John Wildenberg buiten

6 Zie de omschrijving hierboven.

Art-United Dansen

Sophie van
Grinsven

kleine
aula

Doe makkelijke kleren (lange broek!!) aan en trek je moves uit
de kast. Samen met Sophie kun je lekker dansen, van modern
tot KPop. Sophie zorgt voor vette muziek waarop jij je energie
7 kwijt kunt. Ervaring is niet nodig, alleen enthousiasme!

Check-out

allemaal samen
in kleine
groepjes

kleine
Aula

Even napraten over wat je vandaag hebt gedaan. Wat was
leuk? Wat heb je geleerd? Wie heb je leren kennen? Laten we
erover kletsen!

Rust in je hoofd met
handen en voeten

Marion van
Brussel

B110

B104

5

woensdag 29 juli
Wat
9:30

Wie

Inloop / check in

10:00 1 Kookworkshop

ALLEN

Kleine Aula

Ria Gijsbers

keukens

N? Omschrijving workshop
Samen in kleine groepjes in gesprek over je
wensen, vragen, wat je al hebt gedaan en wat
35 nog wilt gaan doen deze week. Gezellig & relaxed
Samen met een kok een heerlijke lunch voor de
6 hele groep maken.

2 FIP (denken)

Rian & Mandy

B106

Word beter in denken! Met leuke tools en
oefeningen leer je de kracht van je brein nog
8/11 beter te benutten.

3 Liefde online??

Monique
Jansen

B104

3?

4 Design sprint

Colin de Bijl

B109

Leer zelf een idee om te zetten naar een logo of
6 flyer. 4-delige korte cursus. (3 van de 4)

Chris Dorna

technieklokaal,
solderen!

Je leert een Arduinocomputer te programmeren
en hierop een ledstrip aan te sluiten. Op deze
strip kan je allerlei coole lichteffecten laten zien.
Je mag het computerbordje en de ledstrip mee
naar huis nemen. Thuis kan je zelf weer een
nieuw lichteffect programmeren. Als je je eigen
Windows laptop meeneemt, dan kun je de nodige
software direct zelf installeren. Dan kun je thuis
7 verder met het programmeren!

Ria Gijsbers

Keukens

Samen met een kok een heerlijke lunch voor de
6 hele groep maken.

B106

Word beter in denken! Met leuke tools en
oefeningen leer je de kracht van je brein nog
6 beter te benutten

5

Programmeren: Walking
Arduino Lights 2 uur,
deel 1. Hele ochtend
zelfde groep leerlingen

11:00 1 Kookworkshop

2 CAF (denken)

Stef & Mandy

Sheila
Driessen, Marc
Derks & Mara
van Eijndhoven B103

In deze actieve workshop gaan we je inspireren
over de mogelijkheden in Den Bosch. Hoe maak
je een idee voor de stad realiteit? Heb jij ideeën
of dromen voor je buurt/wijk of stad en je weet
niet hoe deze waar te maken? Wil jij impact
maken, dan gaan wij je hierbij helpen! Meer info:
www.jadb.nl www.cityboost073.nl
6 www.citytrainersdenbosch.nl

4 Liefde online

Monique
Jansen

B104

Selfies; nudes; instapics; sexting; grooming;
snapchat; zijn dit bekende begrippen voor je of wil
je er graag meer over leren? Heb je vragen
rondom (gevaarlijke) liefde? Meld je dan aan voor
deze workshop! Dit is een interactieve workshop
over de liefde online. Wie ontmoet je online? Is
online anders dan offline? Hoe zit dat met het
sturen van (naakt)fotos? In deze workshop word
je bewust gemaakt van de keuzes die je maakt
rondom (online) liefde, seksualiteit en relaties en
we bespreken de eventuele risico’s en/of
gevolgen. Waar kun je naartoe als er iets
vervelends gebeurt online of met jouw foto’s?
Antwoorden op die vragen krijg je ook bij deze
workshop. Jullie krijgen ook allemaal een
tijdschrift mee vol spelletjes en verhalen over de
5 liefde. Hopelijk tot snel!

Programmeren: Walking
Arduino Lights 2 uur,
deel 2. Hele ochtend
5 zelfde groep leerlingen

Chris Dorna

technieklokaal

7 Zie de omschrijving hierboven.

Ondernemen in de stad!
Jongeren aan roer! Hoe
3 dan!

12:00

Waar?

met liefde klaargemaakt: LUNCH in de kleine Aula (+/- 45
personen)

Sollicitatietraining –
Rollenspellen met
12:45 1 professionals

Laura
Theunissen &
Sharon
Schapendonk

B110

Een stevige handdruk geven, oogcontact maken,
vragen stellen. Het is zo simpel als wat, maar je
moet het wel even weten. Tijdens deze workshop
ga je in rollenspellen oefenen met solliciteren.
Hoe leer je indruk te maken op een toekomstige
6 baas? Twee trainers uit het bedrijfsleven hebben

6

veel ervaring met sollicitatiegesprekken voeren
en willen hun tips & tricks graag met jou delen.
Door met ze te oefenen ben jij na deze training
klaar voor een echt sollicitatiegesprek voor jouw
toekomstige (bij-)baan of stageadres! LET OP: 75
min (12:45 start)
13:00 2 The Bigger Picture
3 Speur/Verwondertocht

4 Vogelhuishuisjes maken

14:00 1 Sporten

15:30

A003

7 Met kleine tekeningen een groot beeld maken.

Stef van de
Broek

buiten

7

Ad van Opstel

techniek-lokaal

Glenn
Schapendonk

gymzaal

Wil je nestkastjes voor vogels maken? Zodat
vogels kunnen nestelen en de processierupsen
10 kunnen opeten...

6

2 DIY T-shirts

Alexandra en
Irene

A003

Wil je je eigen gepersonaliseerde T-shirt maken?
We willen ze maken met bleekmiddel, spuitverf
en andere leuke dingen. BELANGRIJK: Neem
zelf een wit of lichtgekleurd t-shirt mee dat je wilt
10 gebruiken.

Sollicitatietraining –
Rollenspellen met
3 professionals

Laura
Theunissen &
Sharon
Schapendonk

B103

6 Zie de omschrijving hierboven. 75 min (tot 15:15)

Sophie van
Grinsven

kleine aula

Doe makkelijke kleren aan en trek je moves uit de
kast. Samen met Sophie kun je lekker dansen,
van modern tot KPop. Sophie zorgt voor vette
muziek waarop jij je energie kwijt kunt. Ervaring is
8 niet nodig, alleen enthousiasme! (3 van de 4)

allen

kleine aula

4 Art-United Dansen

15:00

Antonia en Max
(EU)

Napraten

Einde van de dag

Even napraten over wat je vandaag hebt gedaan.
Wat was leuk? Wat heb je geleerd? Wie heb je
leren kennen? Laten we erover kletsen!

7

donderdag 30 juli
Wat

Wie

9:30 Inloop / check in

ALLEN

N? Waar?
35 kleine Aula

Samen in kleine groepjes in gesprek over je
wensen, vragen, wat je al hebt gedaan en wat nog
wilt gaan doen deze week. Gezellig & relaxed
Samen met een kok een heerlijke lunch voor de
hele groep maken.

1 Kookworkshop

Ria Gijsbers

2 OPV (denken)

Rian Bolt &
Mandy
Verharen

12 B106

Ontdek je darmen: van A
3 (appel) naar P (poep)

Pauline dan
der Vaart

7 B108

Leer hoe jouw “spijsvertering” werkt door middel
van filmpjes en een leuk spel.

Colin de Bijl

6 B109

Leer zelf een idee om te zetten naar een logo of
flyer. 4-delige korte cursus. (4 van de 4-> prototype
af, 's middags EXPO! )

Ria Gijsbers

6 keukens

Samen met een kok een heerlijke lunch voor de
hele groep maken.

9 B110

Ben je nieuwsgierig? Benieuwd hoe al die
bruggen, sluizen en andere grote bouwwerken in
Nederland nu precies gebouwd zijn en waarom ze
zo belangrijk zijn? Dat komt o.a. aan bod in deze
workshop!

10 B103

Goeie punten halen', 'het juiste antwoord geven',
'de meeste doelpunten scoren'; is dat nou waar het
in de wereld om draait? Of is er ook een andere
manier van kijken naar de wereld en naar mijzelf?
En welke manier van kijken past dan bij mij?

7 A003

Deze activiteit staat in het teken van jou. Wie je
bent, waarom je omgaat met dingen op een
bepaalde manier, je sterke eigenschappen en hoe
je ze in de toekomst kunt gebruiken. In het begin
ga je samen de strijd aan tegen andere teams.
Daarna leer je elkaar en jezelf pas echt goed
kennen. Durf jij de uitdaging aan? Neem een foto
of afbeelding mee die betekenisvol is voor jou of
jouw leven.

4 Design sprint

6 keukens

Omschrijving workshop

Word beter in denken! Met leuke tools en
oefeningen leer je de kracht van je brein nog beter
te benutten.

11:00
1 Kookworkshop

2 Techniek (civiele)

Hoe overleef ik de 'prestatie3 wereld' van nu?

Art-Untied tekenen &
4 beeldend (2D)

12:00

Ingrid Duijts

Karin de
Louw &
Apolline Mol

Marielle
Simons

met liefde klaargemaakt: LUNCH in de kleine Aula (+/- 45
personen)

1 Buiten de lijntjes kleuren

Jantien
Petersen

8 B103
Deze activiteit staat in het teken van jou. Wie je
bent, waarom je omgaat met dingen op een
bepaalde manier, je sterke eigenschappen en hoe
je ze in de toekomst kunt gebruiken. In het begin
ga je samen de strijd aan tegen andere teams.
Daarna leer je elkaar en jezelf pas echt goed
kennen. Durf jij de uitdaging aan? Neem een foto
of afbeelding mee die betekenisvol is voor jou of
jouw leven.

Suzanne de
Graaf

9 A003

Programmeren: Walking
Arduino Lights 2 uur, deel 1.
Hele middag zelfde groep
3 leerlingen

Chris Dorna

Je leert een Arduinocomputer te programmeren en
hierop een ledstrip aan te sluiten. Op deze strip
kan je allerlei coole lichteffecten laten zien. Je mag
het computerbordje en de ledstrip mee naar huis
nemen. Thuis kan je zelf weer een nieuw lichteffect
programmeren. Als je je eigen Windows laptop
meeneemt, dan kun je de nodige software direct
technieklokaal, zelf installeren. Dan kun je thuis verder met het
5 solderen!
programmeren!

4 Lasergamen

Tim van der
Loo

8 Aula

2 Picture your Future

The game is ON! Need we say more?

8

14:00
1 Lasergamen!

Nathalie
Cosentino

8 Aula

2 Sporten

Tim van SPort

6 gymzaal

3 Art-United Dansen

Sophie (&
Gizem)

Tim van der Loo (max 8)

4 kleine Aula

Doe makkelijke kleren aan en trek je moves uit de
kast. Samen met Sophie kun je lekker dansen, van
modern tot KPop. Sophie zorgt voor vette muziek
waarop jij je energie kwijt kunt. Ervaring is niet
nodig, alleen enthousiasme! (4 van de 4)
Ben je ooit in Venetië geweest? Zou jij willen? Wij
kunnen je helpen om jezelf in deze gezellige stad
te wanen. Ervaar het carnaval in Venetië door je
eigen masker te maken!

4 Venetiaans masker maken

Annalisa en
Ioanna

7 A003

Programmeren: Walking
Arduino Lights 2 uur, deel 2.
Hele middag zelfde groep
5 leerlingen

Chris Dorna

technieklokaal,
5 solderen!
Zie de omschrijving hierboven.

15:00 OPTREDEN/EXPOSITIE

15:45 Evaluatie & PIZZA's!!

IEDEREEN

IEDEREEN

45 KLeine Aula

45 KLeine Aula

Wat zijn de opbrengsten van de week
geworden? Wat was het leukst? Waar ben je
trots op? We ronden gezamelijk de week in stijl
af! :-)

Dat is een vet en vol programma, niet waar? Wij worden er in ieder geval heel erg blij van!
Jij vindt het ook vast echt jammer dat je niet het hele programma kunt doen. We hebben
moeten kiezen wie we bij welke workshop gingen indelen. Gelukkig hadden we jullie wensen
en input om de keuzes mee te maken. Het was een hele ingewikkelde puzzel, maar hopelijk
is het ons gelukt om iedereen tevreden te krijgen.
Op de volgende bladzijde volgt alvast de groepsindeling voor maandag. Die voor de andere
dagen ontvang je steeds aan het einde van de dag ervoor, tijdens de check-out.
We starten maandag om 9:30 met de intro, maar de deuren zijn om 09:15 al open.
Adres: Hervensebaan 5 in ’s-Hertogenbosch, vlakbij Station Oost.

Met vrolijke groet,
Femke, Apolline, Nathalie, Isa, Renee, Gizem, Tim en Mandy

9

MAANDAG - Koken lunch
10.00 - 11.00
Door: Marwa
Medhanie Mekonnen
Bram Janssen
Awet Mehari Zerit
Bo van der Horst

Design sprint
10.00 - 11.00
Door: Colin
Anne-Claire van As
Victoria van Asperen
Tobias van Duivenboden
Merel Starmans
Jarco Rzemieniecki
Giorgi Lutidze

Koken lunch
11.00 - 12.00
Door: Marwa
Medhanie Mekonnen
Bram Janssen
Awet Mehari Zerit
Bo van der Horst

Gespreksvaardigheden
11.00 - 12.00
Door: Roos
Alexander Gebrehwet
Christopher Booth
Jolijn van Kessel
Floor Danen
Damine van Hoof
Fenne Slijpen
Britt van Hout
Jurre van Disseldorp

Muziek/Rappen
13.00 - 14.00
Door: Shantii en Vairo
Tijn Starmans
Zakaria Kalliss
Alexander Gebrehwet
Medhanie Mekonnen
Christopher Booth

Geld moet rollen
13.00 - 14.00
Door: John
Anne Vriezen
Nikky van Pinxteren
Kiki van Amelsvoort
Dzesika Janusauskaite
Bo van der Horst
Jolijn van Kessel

PMI denken
10.00 - 11.00
Door: Rian en Mandy
Zakaria Kaliss
Tijn Starmans
Robin van Kessel
Hagerawit Hagos
Dzesika Janusauskaite
Jurre van Disseldorp
Selam?
Maak een Pit-Stop!
11.00 - 12.00
Door: Rian
Giorgi Lutidze
Jarco Rzemieniecki
Nova Snijders
Anne Vriezen
Kiki van Amelsfoort
Nikky van Pinksteren
Hagerawit Hagos
Dzesika Janusauskaite
Selam?
Ik ben niet dom, ik hep talent
13.00 - 14.00
Door: Maurice
Robin van Kessel
Hagerawit Hagos
Selam
Awet Mehari Zerit

Gevaarlijke liefde
10.00 - 11.00
Door: Lilja
Alexander Gebrehwet
Christopher Booth
Jolijn van Kessel
Floor Danen
Damine van Hoof
Fenne Slijpen
Britt van Hout
Gevaarlijke liefde
11.00 - 12.00
Door: Lilja
Anne-Claire van As
Victoria van Asperen
Tobias van Duivenboden
Merel Starmans
Zakaria Kaliss
Tijn Starmans
Robin van Kessel
Ceylin Ozkani
Annora van Hoof
Korte film maken
13.00 - 14.00
Door: Alexandra en Carla
Floor Danen
Jarco Rzemieniecki
Annora van Hoof
Fenne Slijpen
Britt van Hout
Giorgi Lutidze
Bram Jansen

Studievaardigheden deel 1
10.00 - 11.00
Door: Tandem
Nova Snijders
Anne Vriezen
Kiki van Amelsfoort
Nikky van Pinksteren
Annora van Hoof
Ceylin Ozkani

Out of the box
13.00 - 14.00
Door: Saskia en Jos
Ceylin Özkanlı
Victoria van Asperen
Damine van Hoof
Tobias van Duivenboden
Nova Snijders
Anne-Claire van As
Merel Starmans
Jurre van Disseldorp
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Sporten
14.00 - 15.00
Door: Glenn
Damine van Hoof
Kiki van Amelsvoort
Jurre van Disseldorp
Robin van Kessel
Zakaria Kalliss
Awet Mehari Zerit

Geld moet rollen
14.00 - 15.00
Door: John
Annora van Hoof
Tobias van Duivenboden
Giorgi Lutidze
Hagerawit Hagos
Selam

Ik ben niet dom, ik hep talent
Art-United Dansen
14.00 - 15.00
14.00 - 15.00
Door: Maurice
Door: Sophie en Gizem
Anne-Claire van As
Nova Snijders
Bo van der Horst
Bram Jansen
Alexander Gebrehwet
Dzesika Janusauskaite
Medhanie Mekonnen
Christopher Booth
Victoria van Asperen

DIY t-shirt
14.00 - 15.00
Irene, Alexandra en Antonia
Floor Danen
Merel Starmans
Anne Vriezen
Ceylin Özkanlı
Nikky van Pinxteren
Tijn Starmans
Fenne Slijpen
Britt van Hout
Jarco Rzemieniecki
Jolijn van Kessel

Deze 1e Talent School werd, naast alle workshopleiders en de organisatie, mede mogelijk gemaakt door de volgende instellingen en organisaties:
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Eerste verdieping

12

Gymzalen

13

Beneden verdieping
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