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DE EERSTE GRAAD 

 

HET EERSTE LEERJAAR B 

 

 

 

 

 

 

   

 Je wil heel graag de handen uit de mouwen steken en al doende leren. 

 Je verlangt om te werken. 

 Je komt terecht in een kleine klasgroep waar men – in de mate van het mogelijke – 
jou individueel opvolgt. Men houdt rekening met je beginsituatie voor taal en 
wiskunde.  

 Je wil je interesse en talenten voor techniek ten volle laten ontdekken. 

 Je wil een degelijk vakman/vakvrouw worden. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sint-michiel.be/
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In 1B maak je kennis met verschillende verkenningsgebieden zoals: bouw, hout, schilder- 
en grafische technieken, elektriciteit, metaal, ICT, kunststoffen en verzorging. 
 
Je maakt kennis met de meest voorkomende materialen en gereedschappen. 
 

Je leert verschillende technieken correct en veilig uitvoeren. 

Er is ook veel ruimte om je eigen creativiteit in je projecten te leggen. 

Je zal ook leren om je eigen werkje te beoordelen.  

Alle projecten die je maakt, hebben te maken met beroepen die je later kan uitoefenen. 

 

Je maakt ook kennis met het vak maatschappelijke vorming, dat een samenvoeging is van 

de vakken aardrijkskunde en geschiedenis, met aandacht voor hedendaagse onderwerpen 

uit onze maatschappij. 

 
Op het einde van je 1B-jaar ben je in staat om een keuze te maken naar het 2de  

beroepsvoorbereidende leerjaar bouw-hout, decoratie-hout of elektriciteit-metaal. 

 

 

 

LESSENTABEL 1B 
 

Vakbenaming Uren/week 

Godsdienst 2 

Frans 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Maatschappelijke vorming 3 

Muzikale opvoeding 1 

Natuurwetenschappen 2 

Nederlands 4 

Plastische opvoeding 3 

Wiskunde 4 

Techniek 9 

Totaal 32 

 

 

 

 

 

 

Voor uitgebreide informatie omtrent ons volledig studieaanbod technisch secundair onderwijs en beroeps 

secundair onderwijs of het schoolleven kunt u terecht op www.vtiroeselare.be 

http://www.vtiroeselare.be/voltijds_dagonderwijs/TechnischOnderwijs
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