
Beste directie, 

Talentboost is een project met taalstimulerende activiteiten voor anderstalige nieuwkomers en 
kinderen met een andere thuistaal die het moeilijk hebben met het Nederlands. Kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar oud leren spelend Nederlands, met nadruk op mondelinge vaardigheden. In een 
taalrijke omgeving kunnen ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen.  

Een gemotiveerd animatorenteam werkt een divers en uitdagend activiteitenaanbod uit dat aansluit 
bij de leefwereld en de talenten van de kinderen. 

  

Wanneer? 

Talentboost Zomer: van maandag 4 juli 2022 tot en met vrijdag 29 juli 2022 

Activiteitenaanbod van 9.00 tot 16.00 u. 

  

Waar? 

Campus Comenius, Felix Vande Sandestraat 11, 1081 Koekelberg 

Ingang via Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg 

  

Wie? 

Talentboost richt zich prioritair op anderstalige nieuwkomers, kinderen van niet-Belgische 
nationaliteit die nieuw binnenkomen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. 

Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen kinderen met een andere thuistaal die het moeilijk 
hebben met het Nederlands, aansluiten.  

Opgelet: Kinderen kunnen maximum twee keer deelnemen aan Talentboost. 

  

Inschrijven? 

De plaatsen zijn beperkt, snel inschrijven is de boodschap. Inschrijven voor Talentboost Zomer is 
mogelijk vanaf 16 mei 2022 voor anderstalige nieuwkomers. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, 
kunnen kinderen met een andere thuistaal die het moeilijk hebben met het Nederlands zich 
inschrijven vanaf 13 juni 2022. 

Inschrijven kan enkel via de basisscholen van het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel. 

Scholen die kinderen willen inschrijven voor Talentboost, vullen samen met de ouders het 
inschrijvingsformulier in. Tijdens het invullen informeren zij de ouders over de locatie, de duur, de 
prijs en andere praktische afspraken. 

Na de goedgekeurde inschrijving wordt een verzoek tot betaling verstuurd via mail met het 
rekeningnummer van de VGC-speelpleinen en de gestructureerde mededeling. De prijs bedraagt 38 
euro per kind of 25 euro per kind (indien kortingstarief). De inschrijving is pas definitief na betaling. 



Kunt u dit initiatief kenbaar maken binnen uw team? Zo kunnen zij de ouders informeren en 
enthousiasmeren voor Talentboost. Een flyer van Talentboost Zomer kunt u vinden als bijlage. 

Gezocht! 

Wij zijn nog op zoek naar gemotiveerde leerkrachten en animatoren die willen meewerken aan een 
divers en uitdagend activiteitenaanbod. Kent u mensen die hiervoor interesse zouden hebben?  

Meer informatie? 

Check onze website www.onderwijscentrumbrussel.be/projecten/talentboost, mail naar 
talentboost@vgc.be of bel naar 02 210 63 90.  

  

 Met vriendelijke groeten, 

  

Piet Vervaecke 

Directeur Onderwijscentrum Brussel 

 

 


