Hout - Tweede graad
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
Maakte je in de eerste graad B de keuze voor de basisoptie Bouw/hout (Engineering) dan is dit een pluspunt, maar niet
noodzakelijk. Alle leerstof uit de eerste graad wordt herhaald, een specifieke vooropleiding hoeft niet.

Profiel van de richting
In deze praktische richting worden praktijk en technische vakken projectmatig aangeleerd zoals tekenen, meten en
afschrijven, tekening lezen, schaven, zagen, boren…
In het derde middelbaar ligt de nadruk op handvaardigheid en worden de basismachines aangeleerd. De verbindingen en
constructies worden toegepast in eenvoudige werkstukken en meubels. De leerlingen dienen vooral praktische vaardigheden
en attitudes te verwerven.
In het vierde middelbaar ligt de klemtoon op het machinaal vervaardigen van de werkstukken. Je leert werken met
machines uit de schrijnwerkerij en de interieurbouw en de tekeningen worden getekend op computer.
In het schoolatelier leer je verschillende houtsoorten en materialen kennen en gebruiken. Je leert basisconstructies van schrijnen timmerwerk en eenvoudig klein meubilair voorbereiden, monteren en maken onder begeleiding. Bovendien leer je kritisch
kijken naar je zelfgemaakte constructies en zal je samen met de leerkracht ontdekken waar bijsturing nodig is. Finaal gaat er
ook veel aandacht naar het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Mogelijke vervolgopleiding
De studierichting Hout (Houtbewerking) in de derde graad sluit naadloos aan bij deze opleiding.

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 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 de leerlingen die starten in Hout is een Chromebook nodig.
Om de beste service te garanderen, gaan wij als school met een partner in zee: The Rent Company. Deze partner staat in voor
de webshop, waar je de keuze zal kunnen maken om een toestel te huren of aan te kopen. Dankzij deze samenwerking kunnen
wij jullie kortingen aanbieden, die je anders via de winkel zou mislopen. Daarnaast houdt de service onder andere in, dat
meteen een vervangtoestel aangeboden wordt via onze laptopbalie op school, indien er zich iets met jouw toestel voordoet zo kan je snel verder meevolgen in de klas!

Hiernaast vind je de link naar de webshop, waar je een toestel kan huren of kopen.
Heb je nog vragen? Neem dan zeker ook eens een kijkje bij de knop "Veelgestelde vragen"!

