
T a l e n t b l o k k e n  

2 0 2 2 - 2 0 2 3  

W a a r  l i g g e n  j o u w  
t a l e n t e n ?  

 
O n t d e k  h e t  t i j d e n s   

d e  t a l e n t b l o k k e n  

B e k i j k  o n s  a a n b o d  
e n  k i e s  w a t  h e t  

b e s t e  b i j  j o u  p a s t   

Hou jij van muziek en wil je graag een 

eigen rap maken? Of meer leren over 

keyboard, gitaar, drum en percussie? 

Kies dan voor Muziek Actief en ontdek jouw muzika-

le talenten. Sta jij straks met je zelfgemaakte rap op 

het podium? 

TALENT: muzikaliteit, samenwerken, creativiteit, pro-

bleem oplossen en communiceren 

M uz i ek  a ct i e f  

 

Droom jij ervan om later een eigen bedrijf te runnen? 

Wil je ervaren wat erbij komt kijken als je een nieuw 

product op de markt gaat brengen?  

Bedenk in dit talentblok je eigen product, presenteer 

het in een zelf ontworpen reclamecampagne en  

ontwikkel je ondernemersvaardigheden. Wie weet 

heb jij wel het beste idee van Brandenberg?! 

TALENT: ondernemen, creatief denken, samenwerken, 

communiceren, ICT en mediawijsheid 

       L e r en  o n d e r n emen  

Je hebt nu alle info over onze 11 geweldi-

ge talentblokken. Hopelijk ben je enthou-

siast over het gevarieerde aanbod. Welke 

talenten ga jij ontwikkelen? Er worden 3 

rondes talentblokken aangeboden tijdens 

het schooljaar. Je kunt dus aan 3 verschil-

lende blokken deelnemen.  

Inschrijving gaat online via Forms in de 

tweede week van het schooljaar. De be-

doeling is dat je 5 van de 11 blokken als 

voorkeur aangeeft. Vervolgens doet Bran-

denberg er alles aan om jou bij 3 van de 5 

keuzes in te plannen. Er is geen garantie 

dat dit lukt, maar gelukkig zijn eigenlijk alle 

blokken leuk! Zodra we de planning rond 

hebben, hoor je bij welke blokken je bent 

ingedeeld. 

VEEL SUCCES MET HET KIEZEN VAN JOUW  

VIJF FAVORIETE TALENTBLOKKEN! 



Wil jij graag je creativiteit kwijt of wil je juist 

leren creatief te denken?  Werk je liever met 

je handen dan met je hoofd? Lijkt het je leuk 

om een eigen creatie te maken?   

Dan ben je bij Creatief aan het juiste adres!  

TALENT: idee omzetten in tekening, werken met ver-

schillende gereedschappen, omgaan met verschillen-

de materialen, samenwerken en presenteren  

Crea t i e f  

Heb jij gevoel of talent voor alles dat te maken heeft 

met TV, YouTube of filmen? Of een motivatie om daar 

iets over te leren? Aarzel dan niet om mee te doen met 

SchoolTV. Je kan je verdiepen in het editen van film-

pjes, het opnemen van film, het presenteren van 

nieuws, acteren of zelfs interviews doen met mensen. 

We gaan als team 2 afleveringen SchoolTV maken. 

TALENT: communiceren, samenwerken, socia-

le/culturele vaardigheden, creatief denken en 

probleem oplossen 

S ch o o l  TV  

Met internet staat de hele wereld aan je 

voeten. Maar wat weet jij nou van 

je eigen omgeving? Bij dit talentblok ga je 

dat ontdekken. Je gaat zelfstandig naar 

buiten en in de omgeving tal van interessan-

te plekken bekijken en leuke opdrachten 

maken. Je zult merken dat dit met veel vak-

ken te maken heeft. Aan het eind is er een tentoon-

stelling van je gemaakte werk en kun jij de vraag 

beantwoorden: Hoe ken ik mijn eigen omgeving?  

TALENT: zelfregulering, samenwerken, probleem 

oplossen, communiceren en informatievaardigheden 

Ken  j i j  j e  om gev i n g?  

Hou jij van ontwerpen? Ben je creatief en wil 

je meer leren over styling? In dit talentblok ga 

je aan de slag met het ontwerpen van logo’s, posters, 

artikelpresentaties en etalages. Hoe zet je een product 

écht in de spotlight? Leren door doen: oefenen, naar 

winkels toe, maar ook op school zijn er nog genoeg 

plekken die styling nodig hebben. Ontwikkel je creativi-

teit en show ons je mooiste creaties! 

TALENT: ontwerpen, creatief denken, communiceren, 

ICT-vaardigheden en probleem oplossen 

D es i gn  &  s t y l i n g  

 

Mens, natuur, dieren en planten… Zijn dit dingen die jij 

interessant vindt? Bij biologisch onderzoek gaan we 

samen door middel van practicums beter kijken naar 

bijv. het hart. Er komt natuurlijk veel meer over de na-

tuur aan bod, maar we kunnen niet alles al verklappen. 

Heb jij altijd al willen weten hoe dit nu allemaal werkt, 

kies dan voor dit blok. Laat je verrassen en ontdek… 

TALENT: onderzoeken, kritisch denken, samenwerken en 

probleem oplossen 

B i o l o g i s ch  o n d e rz o ek  

Wie kent de wereldberoemde robots 

Wall-E, Optimus Prime, C3PO en R2-D2 niet?! Maar 

hoe zou het zijn om zelf een robot te maken? Bij deze 

introductie in robotica leer je de basis van programme-

ren en maak je een geautomatiseerde robotwagen. 

We sluiten af met een robot-race op een obstakelpar-

cours en een prijs voor beste robotdesign. 

TALENT: programmeren, creatief denken, probleem 

oplossen, samenwerken en technische vaardigheden 

Robot i ca  

Je gaat een maquette 

bouwen van een middeleeuwse stad. 

De bedoeling is dat je een complete middeleeuwse 

stad gaat ontwerpen, vormgeven en bouwen. Diver-

se bronnen en materialen staan ter beschikking om het 

zo écht mogelijk te laten lijken. Zowel theorie als hout-

bouw zullen aan bod komen. We bouwen een haven-

stad, handelsstad en een stad bij een vesting. 

TALENT: kritisch denken, probleem oplossen, samenwer-

ken en creatief denken 

Mid d e l e e uws e  st ad  

Sporten en leren door eens in de schoenen te 

staan van een trainer. Wat heeft een trainer 

allemaal nodig om goed te kunnen coachen, 

dat gaan wij je leren. Tijdens sport en spel vormen 

laten we je ontdekken hoe het is om voor een groep 

te staan. We proberen je sterker te maken en mis-

schien wel meer zelfvertrouwen te geven.   

TALENT: probleem oplossen,  samenwerken, sociale 

vaardigheden, communiceren en zelfregulering 

S p o r t  &  c oa c h i ng  

 

Schuilt in jou een nieuwe Nobelprijs winnaar? Steek jij 

Albert Einstein naar de kroon? Wil jij weten hoe de 

wetten van de natuur in elkaar steken, ben je nieuws-

gierig en hou je van experimenteren? Kom dan we-

tenschappelijke proefjes doen bij Weird Science en 

laat je verwonderen door de wereld om ons heen. 

TALENT: onderzoeken, probleem oplossen, kritisch 

denken, samenwerken en informatievaardigheden 

W e i rd  S c i e n c e  


