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Als je weet wat jouw talent is, wordt je 
leven beter, leuker en makkelijker. Want 
dan kun je doen waar je goed in bent en 
er nóg beter in worden. In de Talentenles 
ontdek je jouw talent en leer je hoe je die 
verder kunt ontwikkelen. 
De Talentenles bestaat uit drie sessies 
van 3 uur (inclusief broodjesmaaltijd), 
steeds met een week ertussen. Het zijn 
geen saaie lessen in een suf klaslokaal 
(daarom heten we De Leuke School ☺). 
Je leert door te doen en te ervaren. Van 
de docent en van de anderen die mee-
doen. Je ontwikkelt jezelf in doorzetten, 
jezelf waarderen, omgaan met stress 
en nog meer. 
De Talentenles is voor (bijna) iedereen. 
Je kunt meedoen als je 15 jaar of ouder 
bent en eenvoudig Nederlands verstaat, 
spreekt en schrijft.

Opgeven

We maken de groepen niet te groot, dus
er is beperkte ruimte. Wil je meedoen? 
Geef je dan zo snel mogelijk op via 
http://www.deleukeschool.nl/talentenles-
opgeven/. Het kost niets. 

Wat is jouw talent? 

Ontdek het en leer hoe je er 

nóg beter in kunt worden!

Data en locatie 

We geven de Talentenles tot de 
zomer van 2017 vier keer. Je kunt je 
opgeven voor reeks 2 en 3. De eerste 
reeks is al geweest en zat vol. 

Reeks 2 (3 sessies)

woensdag 17/5 18:00 – 21:00 uur
woensdag 24/5 18:00 – 21:00 uur
woensdag 31/5 18:00 – 21:00 uur

Reeks 3 (3 sessies)

woensdag 14/6 18:00 – 21:00 uur
woensdag 21/6 18:00 – 21:00 uur
woensdag 28/6 18:00 – 21:00 uur

Voor reeks 4 heeft een hele school-
klas zich opgegeven. Deze is vol.

Tip: Je kunt dus ook met een hele 
klas of (vrienden)groep meedoen! 

De locatie geven we aan je door als 
je je hebt opgegeven. Het is in 
Groningen.

Over De Leuke School 

De Leuke School is een initiatief van Stichting Goed 
Bezig in Groningen. Onze deelnemers vertelden ons 
dat ze geen geduld hebben voor de lessen op school, 
maar wel graag iets willen leren. We merkten ook dat 
ze veel vaardigheden die iedereen nodig heeft om 
goed te functioneren in de maatschappij, niet van huis 
uit mee krijgen. De Leuke School is een plek waar 
ze die life skills leren, op een manier die bij hen past. 
Geen bankjes, stoeltjes, saaie lessen, vaste plekken. 
Wel leren door te doen, te ervaren, te leren van elkaar, 
begeleid door een leraar die een heel arsenaal aan 
innovatieve trainingsmethoden heeft en die op maat 

inzet, op een plek die inspireert. 
De Leuke School is onderdeel van onze totaalaanpak 
Empowerhouse. Die bestaat verder uit werkervaring 
opdoen, werk- en trajectbegeleiding, sport & voeding 
en coaching bij bijvoorbeeld geldzaken of wonen.
Nu De Leuke School er eenmaal is, merken we dat 
ook anderen er veel kunnen leren. 
Dus bieden we de 
Talentenles breed 
aan.

Leraren 

gezocht!
Twaalf lessen hebben we al ont-

wikkeld en we staan te popelen 

om ze allemaal te gaan geven. We 

zoeken nog mensen om ons team te 

versterken. Legolas noemen we ze: 

mensen die met een koker vol pijlen 

(werkvormen) op hun rug aan de les 

beginnen en precies die pijlen pakken 

waar de situatie om vraagt. Dat kan 

per keer en per groep verschillen. 

Kun jij buiten de reguliere schoolbox 

denken en heb je interesse? Kom 

dan eens praten. Mail ons op 

info@deleukeschool.nl of 

erwin@stichtinggoedbezig.nl.
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In eerdere BikkelBulletins heb je al kunnen lezen over 

onze vorderingen met De Leuke School. We hebben 

inmiddels lessen ontwikkeld over twaalf onderwerpen. 

Allemaal helpen ze je stevig(er) in je schoenen te staan 

en met meer zelfvertrouwen te leven. Doorzetten, kiezen, 

met geld omgaan, met stress, netwerken, jezelf goed 

genoeg vinden, lachen, de baas zijn over je eigen leven: 

op De Leuke School krijg je het beter onder de knie. 

Vorige maand is de Talentenles er bij gekomen. Vanuit 

het Innovatieatelier van de gemeente Groningen kregen 

we een financiële bijdrage om deze nieuwe les samen te 
stellen en tot aan de zomer gratis aan te bieden. 

Iedereen mag meedoen! In deze special 

van het Bikkelbulletin lees je alles 

over de Talentenles en 

De Leuke School.

Meer info over de sessies

Elke reeks van de Talentenles bestaat uit 
drie sessies, waarin je steeds iets anders leert.

Sessie 1 

Je gaat direct aan de 
slag om jouw talent 
te ontdekken. Je leert 
ook te bepalen hoe 
goed je er al in bent 
en hoe je kunt merken
dat je er beter in wordt.

Sessie 2

Je leert waar jij stress 
van krijgt en hoe je 
dat kunt verminderen. 
Wat maakt jou ‘chill’ en 
hoe kunnen anderen 
jou helpen? Ook ga je 
leren hoe je jezelf goed 
genoeg kunt vinden.

Sessie 3

Als je iets wilt berei-
ken, ergens beter in 
wilt worden, moet je 
kunnen doorzetten. 
Dat leer je in deze 
sessie. 

GRATISTalentenles op 
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