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Bedrijfsmanagement
Contact: hanneke.scheelen@thomasmore.be

Sport- en Cultuurmanagement | De ideale match 
tussen Rode Duivels en Jupiler …
De Rode Duivels en Jupiler, Wout Van Aert en 
Crelan ... elke sponsor is op zoek naar de ideale 
match in de sportwereld. 

Leraar Lager Onderwijs
Contact: leen.thijs@thomasmore.be

Wereldoriëntatie in de lager school: een open 
blik op de wereld!
Tijdens dit actief atelier krijg je een inleiding op 
het vak Wereldoriëntatie in de basisschool. De 
focus ligt op mens, maatschappij, actualiteit en 
democratie. Over kiezen, verkiezen en het belang 
van jouw blik op de wereld.

CAMPUS  
TURNHOUT
Locatie: Campus Blairon 800, 2300 Turnhout
Opleidingen: 
• Bedrijfsmanagement (Sport- en Cultuur-

management)
• Leraar Lager Onderwijs
• Leraar Secundair Onderwijs (Lichamelijke 

Opvoeding-Bewegingsrecreatie)
• Sport en Bewegen
• Verpleegkunde
• Vroedkunde

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » di. 20 februari: belevingsdag Turnhout
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten
• Contact: koen.cools@thomasmore.be

De leraar als regisseur
Gewapend met een iPad kan een leraar zelf 
gemakkelijk aantrekkelijke lesinhouden maken. 
Word cameraman, scenarist, regisseur en monteur 
van je eigen filmpje waarmee je zeker heel wat 
leerlingen kan boeien!

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » tijdens een belevingsdag:

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten
• Contact: nick.sauvillers@thomasmore.be
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Muzisch Frans
Si tu aimes le soleil, frappe les mains ... 
Gebarenliedjes en aftelrijmpjes in plaats van 
woordenlijstjes of grammatica. Samen zingen, 
uitbeelden en plezier beleven aan de nieuwe 
klanken en woorden: dat is één van de doelen van 
taalinitiatie Frans.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » tijdens een belevingsdag:

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten
• Contact: christine.pardon@thomasmore.be

Prentenboeken in alle hoeken
Ontdek hoe je aan de hand van prentenboeken 
met kinderen kan communiceren, musiceren, 
filosoferen ... Hoe verrijken prentenboeken de 
wereld van kinderen en volwassenen? Je krijgt 
voorleestips en gaat op zoek naar creatieve 
activiteiten bij inspirerende jeugdliteratuur!

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » tijdens een belevingsdag:

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten
• Contact: vanessa.dockx@thomasmore.be

Vertellen in het lager onderwijs 
Je komt helemaal thuis in de leefwereld van 
kinderen. Je proeft van enkele manieren om 
stokoude verhalen nieuw leven in te blazen door 
ze op een bijzondere manier te vertellen. We 
werken met concrete vertelmaterialen. Zo voel je 
zelf aan hoe we in de lagere school aan de slag 
gaan.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » di. 20 februari: belevingsdag Turnhout

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten
• Contact: kristien.aubroeck@thomasmore.be
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Leraar Secundair Onderwijs
Contact: katelijne.vanderpas@thomasmore.be

Body – Mind – Soul
(Power)yoga - houdingen - reeksen - beenderen - 
spieren - gewrichten - ademhaling - doorbloeding 
- lenigheid - kracht - evenwicht - coördinatie - 
uithouding - fundament - balans - focus - aandacht 
- concentratie - uitlijning - controle - overgave 
- voelen - flow: meer moet dat niet zijn om jezelf 
beter te leren kennen op fysiek en mentaal vlak.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » di. 20 februari: belevingsdag Turnhout

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 24 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Kin-Ball
4 spelers per team, 3 teams op het speelveld en 
dit met een ogenschijnlijk véél te grote bal. Een 
fysiek uitdagende sport, waarin teamwork centraal 
staat. Een sport die voor iedereen toegankelijk 
is daar het slechts een beperkte technische 
behendigheid vraagt om de bal te serveren en op 
te vangen.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » di. 20 februari: belevingsdag Turnhout

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 12 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Vroedkunde
Contact: violet.vervloet@thomasmore.be

What the s*x?! | Belevingsdag
Een informatief en interactief lesmoment door 
een docent Vroedkunde over gezondheid en 
de invloed hiervan op je vruchtbaarheid. We 
werken met iPads en een online vragenlijst, net 
zoals in de lessen Vroedkunde. Daarna bekijken 
we het ‘Expect more baby’s-spel’, een bordspel 
ontwikkeld door de opleiding en gericht op de 
derde graad van het secundair onderwijs. Dit 
educatieve bordspel helpt om de gekregen info te 
verwerken.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » tijdens een belevingsdag:
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

 » di. 23 januari – Mechelen
 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 16 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Hands-on vroedvrouwenskills
Steek je handen uit de mouwen en leer al enkele 
leuke praktijkvaardigheden die een vroedvrouw 
moet kunnen. Een zwangere buik ‘voelen’ naar de 
ligging van de baby, ontsluiting voelen tijdens de 
arbeid, een geboorte begeleiden ... We tonen je 
ook onze bevallingsrobot en babyrobot in actie!

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » di. 20 februari: belevingsdag Turnhout
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 16 leerlingen
• Duur: 75 minuten
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Training op maat
Een bewegingsdeskundige wil op een 
enthousiaste, motiverende manier mensen aan het 
bewegen brengen. Dit kan uiteraard niet zonder 
de nodige kennis van trainingen-op-maat.

What the s*x?! | Vormingspakket
Een vormingspakket ontwikkeld voor leerlingen 
in het secundair onderwijs met twee onderdelen: 
een informatief en interactief lesmoment over 
vruchtbaarheid en gezondheid, anticonceptie, 
SOA’s en relaties en het ‘Expect more baby’s-spel’, 
een bordspel voor groepjes van max. 8 leerlingen 
om de info te verwerken. Het vormingspakket 
wordt gegeven door laatstejaarsstudenten 
Vroedkunde onder begeleiding van hun docent.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » op aanvraag in de volgende periodes:  
8 januari - 21 januari, 19 februari -  
18 maart

• Waar: bij u op school
• Groepsgrootte: max. 32 leerlingen
• Duur: 100 minuten (2 lesuren)

Sport en Bewegen
Contact: inge.lauwers@thomasmore.be

Coaching
Een bewegingsdeskundige wil op een 
enthousiaste, motiverende manier mensen aan het 
bewegen brengen. Dit kan uiteraard niet zonder 
de nodige coachingslessen.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » di. 20 februari: belevingsdag
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 75 minuten

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » di. 20 februari: belevingsdag Turnhout
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 75 minuten


