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SJT,
meer dan 
een school
reflectie- en bezinningstochten
spannende klassencompetities
gevarieerde middagonderbreking
retoricatoneel
buitenlandse reizen naar Italië, Berlijn en 
Amsterdam
moestuin en natuurreservaat
Zwitserlandkamp
sociale projecten
muziekkamers
koor
robotkamp
…

Infomomenten 
in coronatijd
Jammer genoeg kunnen we voorlopig nog geen 
kandidaat-leerlingen of ouders ontvangen. 
Hopelijk verandert dit in de toekomst.
Voor meer up to date info zie sjt.be/inschrijven

Bekijk ook onze virtuele rondleiding:
sjt.be/opendeur
Aarzel niet ons te mailen voor meer 
concrete info.
Voor externen: studieprefect@sjt.be
Voor internen: prefect@sjt.be

4 scholen, 1 visie

Sint-Jozefcollege Turnhout secundair / internaat
Koningin Astridlaan 33 - 2300 Turnhout 
014 41 30 21 - www.sjt.be/aso
Lagere school en kleuterschool 
Oude Beersebaan – 2300 Turnhout 
www.sjt-bsa.be
Lagere school De Nefstraat 
Pieter De Nefstraat 4 – 2300 Turnhout 
www.sjt-lager.be
Kleuterschool Beekstraat 
Beekstraat 3 – 2300 Turnhout 
www.sjt-kleuter.be

SJT, 
een boeiend 
verhaal 
gebaseerd op 
de inspirerende 
Jezuïetentraditie

Thuis in een wereldwijd netwerk

845 SCHOLEN
47681 PERSONEELSLEDEN
779940 LEERLINGENwww.sjt.be/aso



ochtend-, middag- en avondstudie
extra studiebegeleiding

studie-atelier
spreekuren bij alle leerkrachten

SJT-talks
extra taallessen
vernieuwde bib

culturele activiteiten
projectdagen

Merlijn (milieuraad)
RVV (Raad Voor Verdraagzaam-

heid)
peter- en meterschap

sportraad
leerlingenraad
muziekraad

oud-leerlingenbond
ouderraad

sociaal project
koor

drie ruime speelplaatsen
park van 19 ha

looppiste
tennisveld

4 voetbalvelden
tafeltenniszalen
ruime sporthal

rugbyveld
fi tnessruimte

omnisportveld met kunstgras
gevechtsportruimte 

danszaal

informatie 
te leren 

verwerken
zich samen 
in te zetten

samen te 
spelen en 
te sporten

 Sterk in algemeen vormend 
onderwijs: klassieke talen en 
moderne talen, wiskunde, exacte en 
humane wetenschappen, economie 
en SteM-initiatieven (met focus op 
Science and Mathematics) voor alle 
leerlingen

 Sterk in leren studeren, 
focussen en concentreren

 Sterk dankzij een team van 
gepassioneerde leerkrachten

 Sterk in instructie en feedback   
tijdens de lessen, het studie-atelier en 
de spreekuren

SJT, 
een sterk merk

SJT,
zoveel ruimte om...


