
 

   
 

                                                                  

Programmaboekje talent plus 
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de coördinatoren: 

Iris Kikken (Gronsveld):  

Mijn naam is Iris Kikken en ik ben al bijna 7 jaar werkzaam binnen zorgbureau 

Talent, als begeleidster van de groep talent plus. Hiervoor heb ik pedagogiek 

gestudeerd aan Fontys hogescholen te Sittard. Binnen de groepsbegeleiding 

hecht ik veel belang aan duidelijkheid, rust, plezier, maar natuurlijk ook aan 

een positieve benadering. Dit zijn voor mij kernwaarden die ervoor zorgen 

dat  ieder kind zich veilig en welkom kan voelen binnen de plus groep. 

In mijn vrije tijd houd ik van lekker actief bezig zijn, wandelen, sporten, maar 

ook van koken of een avondje creatief bezig zijn. 

Email: iris.kikken@talentonline.nl 
Tel: 06-29459868 

Luc Wouters (Gronsveld): 
Mijn naam is Luc Wouters, ben 22 jaar oud en woon in Epen. Ik heb in 

Eindhoven aan de Sport-Hogeschool gestudeerd en ben afgestudeerd als 

Sportkundige.  Ik ben werkzaam bij de Plus groepen in Gronsveld,  Brunssum 

en bij de dagbesteding Plus Volwassenen in Sint Geertruid. Ik rijd ook in het 

vervoer als taxichauffeur voor Talent, in dienst van Taxi Bastings. Naast mijn 

werk doe ik graag aan krachttraining en voetbal. Ook rijd ik in mijn vrije tijd  

graag op mijn motor. Ik heb specifiek voor de plus groepen gekozen, omdat ik 

het heel leuk vind om met deze doelgroep te werken en wil laten zien dat ook 

zij in staat zijn deel te nemen aan allerlei sport/beweeg en maatschappelijke 

activiteiten die binnen én buiten Talent worden aangeboden. 

Email: luc.wouters@talentonline.nl 

Tel: 06-40956015 

 

mailto:iris.kikken@talentonline.nl
mailto:luc.wouters@talentonline.nl


 

   
 

Kris Leunissen (Brunssum):  
Mijn naam is Kris Leunissen. Ik ben 27 jaar en woon in Sittard. Ik ben 

afgestudeerd als ‘Social Worker‘ aan Fontys Hogescholen te Eindhoven 

Ik werk sinds 2,5 jaar met veel passie en plezier bij Zorgbureau Talent. Ik 

ben werkzaam als groepsbegeleider bij VB  Jeugd in Brunssum.  

Plezier in combinatie met structuur, duidelijkheid en rust is wat ik 

belangrijk vind op de groep. In mijn vrije tijd onderneem ik het liefst 

dingen met mijn vriend of vriendinnen. Lekker uit eten, een bioscoopje 

pakken of een filmavondje staan regelmatig op mijn agenda! Ook ga ik 

graag een flink stuk wandelen met mijn hond, Mika.  

Email: kris.leunissen@talentonline.nl  

Tel: 06-31631491 

Laila Zdou (Brunssum): 

Mijn naam is Laila Zdou, ben 25 jaar oud en woon in Hoensbroek. Ik werk 

nu 1,5 jaar bij Zorgbureau Talent binnen de Sector  VB jeugd en 

volwassenen. Wat mijn werk zo leuk maakt is de flexibiliteit en variatie. Ik 

sta voor de Plusgroep in Brunssum, IB en dagbesteding meidenmiddag in 

Gronsveld. Ik heb de BBL opleidingen Medewerker maatschappelijke zorg 

intern gedaan via Radar. In mijn vrije tijd sport ik graag en doe ik leuke 

dingen met familie  en vrienden zoals lekker uit eten gaan, winkelen of 

een filmpje. Mijn grootste hobby is reizen en wil zo veel mogelijk van de 

wereld zien, ik ga dan ook wanneer ik de kans krijg op tour!! 

Email: Laila.zdou@talentonline.nl 

Tel: 06-40708678 

 

 

mailto:kris.leunissen@talentonline.nl
mailto:Laila.zdou@talentonline.nl


 

   
 

Week aanbod - Week 2 

Maandag  8 januari    Doelen   

Talent plus: Natuurclub  

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Kennis verwerven rondom het thema 
natuur en dieren. 

- Verdieping in natuuraspecten in een 
sociale context. 

- Het ervaren van succesbelevingen. 
 

 

 
Dinsdag 9 januari    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

Woensdag 10 januari Doelen   

Sporten 

 
 
 
 

Lekker sportief bezig zijn vandaag. We gaan met de 
eigen groep kennis maken met verschillende 
soorten sport. Wie kan het snelste rennen of het 
verste springen? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Het ontdekken en benutten van onze 
sportieve talenten 

- Bevorderen en stimuleren van motorische 
ontwikkeling 

- Plezier beleven met je groepsgenoten 
 

 

 



 

   
 
 
Donderdag 11 januari Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 
Vrijdag 12 januari Doelen   

Kookclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 

 

 
Zaterdag  13 januari Doelen   

Disco 

 
 
 
 

Met onze groep gaan we lekker dansen op de 
muziek van de disco jaren. 
  
- Plezier beleven met je groepsgenoten 
- Sociale vaardigheden vergroten 
- Creativiteit vergroten 

 

 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod - Week 3 

Maandag  15 januari    Doelen   

Talent plus: Natuurclub  

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Kennis verwerven rondom het thema 
natuur en dieren. 

- Verdieping in natuuraspecten in een 
sociale context. 

- Het ervaren van succesbelevingen. 
 

 

 
Dinsdag  16 januari    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 
Woensdag  17 januari Doelen   

Zintuigendag 

 
 
 
 

Wat zijn zintuigen? Welke zintuigen hebben wij 
allemaal? Wat kunnen we met deze zintuigen? 
Vandaag gaan we ons verdiepen in onze zintuigen 
en verschillende activiteiten doen waarbij we onze 
zintuigen gaan gebruiken. 

 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Leren over zintuigen 
- Gebruik maken van onze zintuigen 
- Versterken van een positief zelfbeeld 

 

 

 
 
 



 

   
 
Donderdag  18 januari Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 19 januari Doelen   

Kookclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 

 

 
Zaterdag  20 januari Doelen   

Helpen in de natuur 

 
 
 
 

In de winter heeft de natuur het vaak moeilijk. Het 
is koud, de dieren hebben misschien wel honger? 
Vandaag gaan wij de diertjes en de natuur een 
handje helpen! 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Verdiepen in de seizoenen en de natuur. 
- Het verdelen van taken om de natuur door 

de winter heen te helpen. 
- Creatief werken. 
- Genieten van de natuur om ons heen 

waarop we zuinig zijn! 
 
 

 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod -  Week 4 

Maandag  22 januari    Doelen   

Talent plus: Natuurclub  

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Kennis verwerven rondom het thema 
natuur en dieren. 

- Verdieping in natuuraspecten in een 
sociale context. 

- Het ervaren van succesbelevingen. 
 

 

 
Dinsdag  23 januari    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 
Woensdag  24 januari Doelen   

Levende spellendag 

 

We gaan met onze groep verschillende spellen 
doen, maar dan levensgroot. Denk bijvoorbeeld 
aan levensgroot ganzenbord, monopoly etc. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Leren samenwerken met groepsgenoten 
- Ontwikkelen van fantasie 
- Leren omgaan met winst en verlies 
 

 

 
 
 
 
 



 

   
 
Donderdag  25 januari Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 26 januari Doelen   

Kookclub  

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 

 

 
Zaterdag  27 januari Doelen   

Winterhike 

 
 
 
 

Gezellig met je groep een stevige wandeltocht 
maken, avonturen beleven en na afloop lekker 
opwarmen in je eigen lokaal. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Doorzettingsvermogen wordt vergroot 
- Plezier beleven met je groepsgenoten 
- Vergroten sociale vaardigheden 
 
 

 

 



 

   
 

 Week aanbod – Week 5 

Maandag  29 januari    Doelen   

Talent plus: Natuurclub  

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Kennis verwerven rondom het thema 
natuur en dieren. 

- Verdieping in natuuraspecten in een 
sociale context. 

- Het ervaren van succesbelevingen. 
 

 

 

Dinsdag  30 januari    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

Woensdag 31 januari  Doelen   

Sporten 

 

Lekker sportief bezig zijn vandaag. We gaan met de 
eigen groep kennis maken met verschillende 
soorten sport. Wie kan het snelste rennen of het 
verste springen? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Het ontdekken en benutten van onze 
sportieve talenten 

- Bevorderen en stimuleren van motorische 
ontwikkeling 

- Plezier beleven met je groepsgenoten 
 

 



 

   
 
 

Donderdag 1 februari Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 2 februari Doelen   

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 
 

 

 

Zaterdag  3 februari Doelen   

Carnaval 

 

 

Het is weer bijna zo ver, Vasteloavend begint. Om 
goed in de stemming te komen gaan we vandaag 
bij Talent alles doen in het teken van carnaval. 
Tijdens onze carnavalszitting zal er ook een nieuwe 
Talent Prins en Talent Prinses worden uitgeroepen. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Sociale vaardigheden vergroten 
- Creatief bezig zijn 
- Plezier beleven met je groepsgenoten 
 
 
 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 6 

Maandag  5 februari    Doelen   

Talent plus: Natuurclub  

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Kennis verwerven rondom het thema 
natuur en dieren. 

- Verdieping in natuuraspecten in een 
sociale context. 

- Het ervaren van succesbelevingen. 
 

 

 

Dinsdag 6 februari    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

Woensdag 7 februari  Doelen   

Carnavalsknutselen 

 

Nog een paar dagen tot carnaval. Tijd om je pakje 
klaar te maken en alle puntjes op de i te zetten. 
We gaan ons bezighouden met het knutselen van 
maskers en andere leuke dingen voor de carnaval. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Plezier beleven met je groepsgenoten 
- Voorbereiding op het carnavalsfeest 
- Creativiteit vergroten en benutten 

 
 

 

 



 

   
 
Donderdag 8 februari Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 9 februari Doelen   

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 
 

 

 

Zaterdag  10 februari Doelen   

Carnavals optocht 
 

 

We gaan met onze groep gezellig kijken naar een 
echte carnavals optocht. We gaan genieten van 
mooie carnavalswagens, pakjes en gezelligheid. 
Je mag vandaag verkleed komen! 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Plezier beleven met je groepsgenoten 
- Leren rekening houden met elkaar en anderen. 
- Meegaan met de feestvreugde. 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 7 

Carnavalsvakantie 

Maandag  12 februari     Doelen   

Gesloten 
 

Talent gesloten in verband met carnaval! 
 

 

 
Dinsdag  13 februari    Doelen   

Gesloten 
 

Talent gesloten in verband met carnaval!  

 
Woensdag 14 februari Doelen   

Binnen Speeltuin 

 
 

We gaan vandaag lekker ravotten in de speeltuin. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Zelfstandigheid vergroten 
- Plezier beleven met anderen 
- Sociale redzaamheid vergroten 

 

 

 
Donderdag 15 februari Doelen  

Koken 

 

Samen met onze groep gaan we een lekker gerecht 
klaar maken en hier mogen we uiteraard ook zelf 
van proeven. Wat is jouw lievelingsgerecht, pizza, 
pasta, of misschien wel een lekkere stamppot? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Ontwikkelen van de fijne motoriek 
- Samenwerken met elkaar, naar elkaar 

luisteren. 
- Vergroten van zelfstandigheid 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 
Vrijdag  16 februari Doelen   

Quiz en Bingo 

 

Wie heeft zijn gelukstrui aan en zal de meeste 
prijzen in de wacht slepen tijdens onze Talent 
Bingo. 
Met je eigen groep ga je een superleuke middag 
beleven waarbij spanning en sensatie 
gegarandeerd is.  
Ook wordt je kennis op de proef gesteld tijdens 
een superleuke Quiz 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Plezier beleven met je leeftijdsgenoten 
- Succeservaring beleven 
- Sociale vaardigheden vergroten 

 

 

 
Zaterdag 17 februari Doelen   

Talent`s Next Top Model 

 

Talent`s Next Top Model, we worden vandaag 
echte modellen. We mogen onze eigen kleding 
ontwerpen en vervolgens deze ook gaan showen 
aan de rest van de groep.   
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Vergroten van creativiteit 
- Leren samenwerken met leeftijdsgenoten 
- Uit je schulp treden en jezelf laten zien, 

vergroten van zelfvertrouwen. 
 

 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 8 

Maandag  19 februari    Doelen   

Talent plus: Natuurclub  

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Kennis verwerven rondom het thema 
natuur en dieren. 

- Verdieping in natuuraspecten in een 
sociale context. 

- Het ervaren van succesbelevingen. 
 

 

 

Dinsdag 20 februari    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

Woensdag 21 februari  Doelen   

Healthy Life Day 

 

Wat weet jij over gezond leven? Welk eten is goed 
voor je en wat is niet goed voor je? 
Is sporten gezond? Allemaal vragen die we gaan 
beantwoorden tijdens deze dag. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Kennis opdoen omtrent gezonde leefstijl. 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Werken aan je eigen gezondheid 
 

 

 



 

   
 
 

Donderdag 22 februari Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 23 februari Doelen   

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 
 

 

 

Zaterdag  24 februari Doelen   

De jongens tegen de Meisjes 
 

 
 

Net als in het televisie programma De jongens 
tegen de Meisjes gaan we vandaag allemaal leuke 
spelletjes tegen elkaar doen. Zo zullen we zien wie 
er op de groep de meeste spelletjes wint. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 
- Leren omgaan met winst en verlies 
- Leren samenwerken in teamverband 
- Sociale vaardigheden vergroten 
 

 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 9 

Maandag  26 februari    Doelen   

Talent plus: Natuurclub  

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Kennis verwerven rondom het thema 
natuur en dieren. 

- Verdieping in natuuraspecten in een 
sociale context. 

- Het ervaren van succesbelevingen. 
 

 

 

Dinsdag 27 februari    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

Woensdag 28 februari  Doelen   

Verzorgingsdag 
 

 
 

We gaan het vandaag hebben over onze eigen 
verzorging. Hoe verzorg jij jezelf? Hoe vaak poets jij 
je tanden?  
  
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Zelfstandigheid vergroten 
- Kennis verwerven in het onderwerp 

hygiëne en verzorging. 
- Sociale vaardigheden vergroten 

 

 

 



 

   
 
Donderdag 1 maart Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 2 maart Doelen   

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 
 

 

 

Zaterdag  3 maart Doelen   

De 4 elementen 

 

Lucht, water, vuur en aarde zijn de 4 elementen, 
de oer principes waaruit alles is opgebouwd. Wat 
kan je hier allemaal mee? Vandaag gaan we 
allemaal leuke dingen doe die te maken hebben 
met de 4 elementen. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Kennis verwerven in het thema van de 4 
elementen 

- Sociale vaardigheden vergroten 
- Verleggen van grenzen 

 

 

 

 

  



 

   
 

Week aanbod – Week 10 

Maandag  5 maart    Doelen   

Talent plus: Natuurclub  

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Kennis verwerven rondom het thema 
natuur en dieren. 

- Verdieping in natuuraspecten in een 
sociale context. 

- Het ervaren van succesbelevingen. 
 

 

 

Dinsdag 6 maart    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

Woensdag 7 maart  Doelen   

Sporten 

 

 

 

Lekker sportief bezig zijn vandaag. We gaan met de 
eigen groep kennis maken met verschillende 
soorten sport. Wie kan het snelste rennen of het 
verste springen? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Het ontdekken en benutten van onze 
sportieve talenten 

- Bevorderen en stimuleren van motorische 
ontwikkeling 

- Plezier beleven met je groepsgenoten 
 

 



 

   
 
 

Donderdag 8 maart Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 9 maart Doelen   

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 
 

 

 

Zaterdag  10 maart Doelen   

 Ontdek de stad 

 

 

 

Vandaag gaan we met de groep naar de stad. We 
gaan ontdekken wat er allemaal in een stad 
gebeurd, welke gebruiken zijn er. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Kennis op doen over het leven in een stad 
- Vergroten sociale vaardigheden 
- Leren samenwerken en rekening houden 

met elkaar. 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 11 

Open dagen: 

Deze week is het de week van zorg en welzijn. 100den zorg- en 

welzijnsorganisaties openen deze week hun deuren om te laten zien hoe het 

eraan toe gaat op de werkvloer. Ook zorgbureau Talent zal hieraan deelnemen. 

Op woensdag 14 maart en zaterdag 17 maart bent van harte welkom om een 

kijkje te komen nemen op verschillende locaties van Talent.  Houd de website in 

de gaten voor de invulling van de opendagen op verschillende locaties, tussen 

11.00-16.00u.  

Meer informatie volgt via de website: www.talentonline.nl  

 

Maandag  12 maart    Doelen   

Talent plus: Natuurclub  

 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Kennis verwerven rondom het thema 
natuur en dieren. 

- Verdieping in natuuraspecten in een 
sociale context. 

- Het ervaren van succesbelevingen. 
 

 

 

Dinsdag 13 maart    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

 



 

   
 
Woensdag 14 maart  Doelen   

Open dag Informatie volgt via de website: 
www.talentonline.nl 
 

 

Magic day 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tovenaars, magiërs, illusionisten, goochelaars. We 
zullen als echte tovenaars spannende goocheltrucs 
gaan leren. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Vergroten van inlevingsvermogen 
- Verleggen van grenzen 
- Vergroten van fantasie  
- Sociale vaardigheden vergroten 

 

 

 

Donderdag 15 maart Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 16 maart Doelen   

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 
 

 

 

 

 

http://www.talentonline.nl/


 

   
 
Zaterdag  17 maart Doelen   

Open dag Informatie volgt via de website: 
www.talentonline.nl 
 

 

Indianendag 

 

Als echte indianen verkleden en avonturen 
beleven. Wat is jou indianen naam en van welke 
stam ben jij? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Vergroten van sociale vaardigheden 
- Kennis opdoen in het thema Indianen 
- Verleggen van grenzen 
- Vergroten van creativiteit 

 

 

 

http://www.talentonline.nl/


 

   
 

Week aanbod – Week 12 

Maandag  19 maart    Doelen   

Talent plus: Natuurclub  

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Kennis verwerven rondom het thema 
natuur en dieren. 

- Verdieping in natuuraspecten in een 
sociale context. 

- Het ervaren van succesbelevingen. 
 

 

 

Dinsdag 20 maart    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

Woensdag 21 maart  Doelen   

Speurtocht 

 
 
 

We gaan deelnemen aan een leuke speurtocht. 
Wie is er een echte speurneus? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Vergroten sociale vaardigheden 
- Vergroten van fantasie, inlevingsvermogen 
- Grenzen verleggen 
- Leren samenwerken 

 

 

 

 



 

   
 
Donderdag 22 maart Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 23 maart Doelen   

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 
 

 

 

Zaterdag  24 maart Doelen   

Preuve Talent 

 

De meeste van jullie kennen het wel: het 
preuvenement. Vandaag maken we hier onze 
talentse versie van “preuve talent”. Samen met je 
groep bereid je vandaag heerlijke hapjes, die we 
aan andere groepen kunnen verkopen. Wat vind jij 
lekker? Welk hapje durf jij te proeven? 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Kennis verwerven rondom het thema 
koken 

- Het vergroten van de zelfstandigheid. 
- Leren communiceren/klantvriendelijkheid. 

Hoe ga je om met klanten en hoe verkoop 
je je eigen producten. 

 
 

 

 



 

   
 

Week aanbod – Week 13 

Maandag  26 maart    Doelen   

Talent plus: Natuurclub  

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Kennis verwerven rondom het thema 
natuur en dieren. 

- Verdieping in natuuraspecten in een 
sociale context. 

- Het ervaren van succesbelevingen. 
 

 

 

Dinsdag 27 maart    Doelen   

Talent plus: sportclub 

 
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Versterken van het positief zelfbeeld. 
- Onderhouden en versterken van 

conditionele en motorische 
vaardigheden. 

- Samenwerken met groepsgenoten. 
- Verbeteren van het 

doorzettingsvermogen. 
 
 
 

 

 

Woensdag 28 maart  Doelen   

Sociale Vaardigheids dag 

 

De dag staat in het teken van het verbeteren van 
de sociale vaardigheden. De talenten krijgen te 
maken met een aantal casussen waar ze op 
moeten reageren. Daarna wordt er gekeken hoe ze 
gehandeld hebben en krijgen ze hier feedback op.  
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren omgaan met groepsdruk 
- Leren hoe je met nieuwe mensen 

communiceert 
 

 



 

   
 
 

Donderdag 29 maart Doelen  

Talent plus: Kookclub  

 
 

 
 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 

- Zelfredzaamheid/zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het 

thema koken 

 

 

Vrijdag 30 maart Doelen   

Kookclub  
 

 
 

Er wordt o.a. gewerkt aan: 
 
- Zelfstandigheid vergroten 
- Leren Samenwerken 
- Kennis verwerven en opdoen rondom het thema 
koken 
 
 

 

 

Zaterdag  31 maart Doelen   

Muziek dag 

 

Vandaag gaan we muziek luisteren, muziek maken 
en leren we verschillende dingen over muziek. 
 
Er wordt o.a. gewerkt aan: 

- Vergroten van sociale vaardigheden 
- Leren samenwerken 
- Vergroten van creativiteit 

 

 

 

  


