
EERSTE GRAAD

TWEEDE LEERJAAR A BOUW- EN HOUTTECHNIEKEN

Studeren schrikt je niet af, maar je steekt ook graag zelf de handen uit de mouwen.•

Je beschikt dan ook over een goede handvaardigheid.•

Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail om de praktijkoefeningen succesvol uit te

voeren.

•

Je hebt belangstelling voor technologie en technieken, in het bijzonder in de sector hout

en bouw.

•

Je beschikt over een sterk technisch inzicht.•

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 2 A BOUW- EN HOUTTECHNIEKEN

Vakbenaming Uren/Week

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 3

Geschiedenis 2

Lichamelijke Opvoeding 2

Muzikale Opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

Sociale vaardigheden 1

Bouw- en Houttechnieken 7

Totaal 32

Je krijgt nog steeds een algemene basisvorming.  Verder studeren blijft dus zeker een

optie na je middelbaar.

Als specifieke vakken krijg je bouw en hout.  In bouw maak je kennis met materialen en

gereedschappen. Je leert metselen en plannen lezen.  In hout leer je tal van

gereedschappen gebruiken. Je leert houtsoorten onderscheiden, je krijgt zicht op hun

structuur en weet waarvoor ze kunnen gebruikt worden. De studierichting is minder

theoretisch van aanpak. 

Door projectmatig te werken leer je – onder begeleiding – aspecten van het technisch

proces zelf te plannen of voorbereiden. Je houdt hierbij rekening voorschriften i.v.m.

duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, milieu… Na het doorlopen van een project leer je

om zowel het technische proces als het product te evalueren. Dingen waarin je uitblonk,

maar ook werkpunten worden zo meegenomen naar een volgend project. 

Je komt bij ons nog steeds in een kleine klasgroep terecht.  Je leerkracht kan zo vlug op

jouw noden inspringen.

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

Datum opmaak: mei 2017.


