
EERSTE GRAAD

EERSTE LEERJAAR A NIJVERHEIDSTECHNIEKEN

   Je maakt in het eerste leerjaar A gedurende de eerste twee jaar kennis met techniek

   (2 of 3 uur in de week).

•

   Je komt hiervoor in een goed uitgerust technologisch centrum.•

   Je hebt een grote voorkeur voor technieken zoals bouw, elektriciteit, hout en

   mechanica.

•

   Je bezit een zekere handigheid maar ook creatief ontwerpen en programmeren

   vind je leuk.

•

   Je bent vrij goed begaafd. Studeren schrikt je niet af.•

   Je ziet jezelf als toekomstig technicus of, wie weet, kaderlid.•

   In de technische activiteiten ga je met allerlei materialen en gereedschappen

    aan de slag.

•

-          Je raakt vertrouwd met de elektrische stroomkring, het sturen met logische

            schakelingen, het overbrengen van krachten en technisch tekenen.

-          Je leert plannen, tekeningen maken en lezen, materialen kiezen, gereedschappen

           en machines veilig bedienen .

Studieprofiel van de richting:

Is deze richting iets voor jou?

Zet jouw eigen inschatting van jouw

studieprofiel af tegenover dit van de

gekozen richting

Dit kan op: www.sint-michiel.be

Datum opmaak: mei 2017.

www.sint-michiel.be


LESSENTABEL 1 A NIJVERHEIDSTECHNIEKEN

Vakbenaming Uren/Week

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 2

Frans 4

Geschiedenis 1

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 5

Plastische opvoeding 2

Wiskunde 4

Techniek 2

Totaal algemene vakken 27

Techniek-praktijk 4

ICT (informatica- 1

Totaal 32

   Je leert ontdekken waar jouw talenten liggen zodat je in het volgend

   schooljaar een keuze kan maken.

•

   De opleiding sluit uitstekend aan bij een aantal opleidingen in de

   tweede en de derde graad, zoals die in onze scholengemeenschap worden gegeven.

•

   Op die manier verloopt de overgang naar de tweede graad tso en/ of bso

   zonder problemen.

•

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.ihka.be

Datum opmaak: mei 2017.


