Bouw - Tweede graad
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
Alle leerstof uit de eerste graad wordt herhaald; een specifieke vooropleiding hoeft niet. Het is een pluspunt als je in de eerste
graad B de keuze voor de basisoptie Bouw/hout (Engineering) hebt gemaakt.

Profiel van de richting
Werk je graag met je handen? Wil je graag (mee)werken aan grote constructies? Motiveert het je om in een sector te werken
met een grote jobgarantie? Dan is de opleiding bouw vast je ding!
Bouw is een heel praktische studierichting met de focus op basisvaardigheden. De praktijk en de technische vakken
worden projectmatig aangeleerd. Tijdens deze projecten leer je tekenen, plannen, bestekrekenen, metselen, bekisten,
ijzerbinden, vloeren en pleisteren.
n het eerste jaar ligt de nadruk op handvaardigheden. We bieden de basisvaardigheden van elk onderdeel via kleine
oefeningen aan. Je leert vooral praktische vaardigheden en attitudes.
In het tweede jaar ligt de klemtoon op gecombineerde oefeningen. Je leert spouwmuren metselen, raam- en deuropeningen
maken, kolombekisten, vloeren, … Alle tekeningen worden nu met de computer gemaakt. In het schoolatelier leer je de
verschillende bouwmaterialen kennen en gebruiken. Je leert kleine gevelfragmenten voorbereiden en plaatsen onder
begeleiding. Je leert kritisch kijken naar je zelfgeplaatst werk en wordt bijgestuurd waar nodig. Veel aandacht gaat er ook naar
het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Laptopproject
Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen dagelijks met hun eigen toestel aan de slag.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor bepaalde richtingen van onze Engineering-pijler (Auto, Carrosserie, Bouw,
Hout en Schilderen) is een Chromebook verplicht.

Via de webshop hiernaast kan u een Chromebook huren of kopen.
Bestel voor 15 juli om zeker te zijn dat we tijdens de eerste schoolweek samen kunnen starten!
Nog vragen?
In het document 'Veelgestelde vragen' hiernaast vind je gegarandeerd een antwoord!
Info over ons laptopproject binnen de volledige school

Mogelijke vervolgopleiding

De studierichting Bouw in de derde graad sluit naadloos aan bij deze opleiding.

