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
Beschik je over een grote dosis handigheid? Kan je precies werken? Vind je het fijn ideeën in hout te realiseren? Dan is de
opleiding hout je op het lijf geschreven.
In het eerste jaar ligt de nadruk op handvaardigheid en praktijk. Je leert er werken met alle basismachines. De aangeleerde
verbindingen en constructies pas je toe in eenvoudige werkstukken en meubels. Vaardigheden zoals tekenen, meten en
afschrijven, tekeninglezen, schaven, zagen, boren, frezen worden projectmatig aangeleerd.
In het tweede jaar ligt de klemtoon op het machinaal vervaardigen van de werkstukken. Machines uit de schrijnwerkerij en
de interieurbouw kennen voor jou na deze opleiding geen geheim meer. De werktekeningen en zaagplannen leer je tekenen
op de computer.
In het schoolatelier maak je kennis met verschillende houtsoorten en materialen. Je leert basisconstructies van schrijn- en
timmerwerk en eenvoudig klein meubilair voorbereiden, monteren en maken onder begeleiding. Je leert kritisch kijken naar je
zelfgemaakte constructies en bijsturen wanneer nodig. Er gaat veel aandacht 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 hieronder 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 Hout in de derde graad sluit naadloos aan bij deze opleiding.

