
STEM-wetenschappen
STEM-technieken

Eerste leerjaar A

STEM-Wetenschappen

Waarom kies je voor 

Zoek je naar een antwoord op wetenschappelijke vragen?

Goochel je graag met cijfers, letters en formules? 

Wil je zelfstandig projecten uitwerken van ontwerp tot 
uitvoering?

Heb je zin in een extra uur Frans en wiskunde?

Denk je aan een toekomst met veel keuzemogelijkheden 
in het hoger onderwijs?

Bekijk ons volledige studieaanbod: www.ht2o.be 

STEM-Technieken

Waarom kies je voor 

Werk je graag oplossingen uit voor echte problemen?

Spreekt ontwerpen op de computer je aan?

Wil je je technische vaardigheden inzetten bij het 
uitwerken van je eigen ontwerpen?

Heb je zin in 2 extra uren technieken?

Denk je aan een toekomst met veel keuzemogelijkheden 
in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt?

HT²O is een STEM-school

… waar alle componenten van STEM (Science, Technology,    
    Engineering, Mathematics) centraal staan.
… waar onderzoekend en ontwerpend leren onze leidraad is.
… waar we wetenschappelijk en technologisch talent 
    voorbereiden op de toekomst. 
… waar we samen school maken.
… waar we oog hebben voor ieders kwaliteiten. 

HT²O is een STEM-school



samen toekomst maken
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HT²O streeft naar een veilig, warm en uitnodigend kader waar alle jongeren 
welkom zijn en kunnen groeien in een sfeer van vertrouwen en wederzijds 
respect.

Samen met ons leerkrachtenteam, de directie, de leerlingenraad en de 
ouderraad zijn we voortdurend op zoek naar initiatieven om de gezelligheid 
op school te verhogen. 

Lessen komen nog meer tot leven tijdens bedrijfsbezoeken, excursies, 
projectdagen en stages met als hoogtepunt een meerdaagse uitstap in 
binnen- of buitenland vanaf het 3de jaar.

Onder de middagpauze kan je deelnemen aan allerlei activiteiten zoals het 
jaarlijkse Kubb-toernooi, gezelschapsspelletjes, sporten en pleinspelen.

AcceptatieAcceptatie

GroeiGroei

SamenenSamenen

STEM-workshops
woensdag 25 januari 2023
zaterdag 4 februari 2023
woensdag 8 maart 2023

Infomomenten
zaterdag 18 maart 2023

dinsdag 23 mei 2023
donderdag 8 juni 2023

Opendeur
zondag 7 mei 2023

Kempenlaan 36  014 944 410
2300 Turnhout www.ht2o.be

BetrokkenheidBetrokkenheid


