Schilderen en Decoratie - Derde graad
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
In principe is er geen specifieke vooropleiding vereist maar de opleiding tweede graad Schilderen en Decoratie is een
pluspunt.

Profiel van de richting
Kies voor een toekomst met kleurrijke ambities!
Verras jezelf en je omgeving door een beroep te kiezen waar kennis, creativiteit en een ‘open geest’ voor nieuwe trends
binnen de schilderswereld van belang zijn. Gebruik die troeven om een kleurrijke toekomst tegemoet te gaan.
Deze praktijkgerichte opleiding is bedoeld voor leerlingen die graag de handen uit de mouwen steken en later
nieuwbouwwoningen willen verfraaien en afwerken of renovatieprojecten tot een goed einde willen brengen. Zowel tijdens de
praktijklessen als tijdens de stageactiviteiten word je voorbereid op het ‘echte’ werk binnen de wereld van Schilderen en
Decoratie. De volgende gevarieerde activiteiten komen onder andere aan bod: plamuren, afwerken van binnen-en
buitenmuren, schilderen van schrijnwerk en wand-en vloerbekleding aanbrengen. Ook het decoratieve luik komt tijdens de
opleiding ruimschoots aan bod.
In het specialisatiejaar (derde jaar van de derde graad) wordt de focus gelegd op het uitvoeren van ambachtelijke
schilder- en renovatietechnieken zoals marmer- en houtimitaties, verguldwerk, stijl- en designaccenten. Uiteraard wordt
hier ook de nodige aandacht besteed aan alle voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om al deze decoratieve
technieken op uit te voeren.

Stage
Vijfde middelbaar
Vanaf het tweede trimester - 1 dag in de week stage
Zesde middelbaar
Vanaf september - 1 dag in de week stage

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
Doorstromen kan naar het zevende specialisatiejaar Decoratie en Restauratie Schilderwerken waar je een diploma secundair
onderwijs kunt behalen, je kan starten aan een graduaatsopleiding of je kan aan het werk in de sector.

