
EERSTE GRAAD

BVL LAND- EN TUINBOUW

Je hebt een levendige belangstelling voor planten, dieren en milieu.•

Je bent leergierig en je bent graag in de buitenlucht aan het werk.•

Je bent geïnteresseerd in de praktische verzorging van planten en dieren.•

Je droomt van een job in de sector van plant, dier en milieu.•

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 0 BVL LAND- EN TUINBOUW

Vakbenaming Uren/Week

Godsdienst 2

Frans 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Gelijke onderwijskansen 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 3

Informatica 1

Plastische opvoeding 1

Wiskunde 3

Totaal algemene vakken 19

Plant- en groeimilieu 3

Dier- en leefmilieu 2

Algemene techniek 2

Totaal technische vakken 7

Totaal praktische vakken 8

Totaal 34

Het vak 'Plant- en groeimilieu' is praktijkgericht. Je leert werken met verschillende

tuingereedschappen. Je leert de eigenschappen van planten kennen en herkennen. Af

en toe maak je een bloemstukje. Je bereidt je hiermee voor op de optie tuinbouw van de

tweede graad.

•

In het vak 'Dier- en leefmilieu' leer je over verschillende dieren en hun

voedingsgewoonten, hun gedrag, huisvesting en voortplanting. Ook hier maak je kennis

met de praktijk op onze schoolhoeve. Je bereidt je hiermee voor op de optie landbouw of

de optie dierenzorg van de tweede graad.

•

Het vak 'Algemene techniek' wordt gekoppeld aan de praktijk en gaat voornamelijk door

in een machineloods en een elektriciteitslokaal. Basisvaardigheden als boren, vijlen,

schuren, schroeven en solderen leer je er allemaal.

•

In totaal krijg je in het tweede jaar 8 uur praktijk. In deze lessen kan je proeven van de

verschillende opties die je kan kiezen na het tweede jaar (landbouw, tuinbouw of

dierenzorg). Je legt je eigen tuintje aan en steekt de handen uit de mouwen in de serres.

Je leert verschillende dieren hanteren en verzorgen.

•

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

Datum opmaak: mei 2017.


