TWEEDE GRAAD
BSO PLANT DIER MILIEU

• Je hebt een levendige belangstelling voor planten, dieren en milieu.
• Je wil leren over planten en dieren en hun verzorging.
• Je bent graag praktisch bezig.
• Je bent leergierig en je hebt een brede belangstelling.
• Je droomt van een job of een studie in de sector van plant-dier en milieu.
• Je wil weten waarom en vooral hoe iets werkt.
• Je wil later succesvol actief zijn in deze sectoren.

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.

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD BSO PLANT DIER MILIEU

Uren/week
Vakbenaming

Derde jaar

Vierde jaar

3PDM

4PDM

Godsdienst

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

6

6

Algemene Techniek

3

3

Realisaties Plant Dier Milieu

19

19

Totaal

32

32

Realisaties Plant Dier Milieu

Naast de algemene vakken heb je vooral realisaties plant dier milieu. Hierin bestudeer je
projectgewijs zowel de planten, dieren, als het milieu.
In de lessen plant bestudeer je het levensproces van planten, hun kenmerken en hun
benaming. Je verwerft de basisvaardigheden van tuinaanleg zoals het werken met
machines en materialen.
In de lessen dier bestudeer je de verschillende dierenrassen, hun gedrag, huisvesting,
voeding en verzorging. Je verwerft kennis over de inwendige en uitwendige bouw van
dieren. Je leert respectvol met hen omgaan. Je gaat ook aan het werk op onze hoeve in
de Wagenstraat, net buiten het centrum van Roeselare.
In de lessen milieu leer je respectvol omgaan met het milieu. We bestuderen de invloed
van de mens op het milieu en de natuur. Recycleren, composteren, erosie, waterloop en
fotosynthese zijn enkele onderwerpen die aan bod komen.
Tenslotte krijg je nog 3u algemene techniek. Hierin leer je allerhande basisvaardigheden
die je nodig hebt om op een land- of tuinbouwbedrijf aan de slag te gaan. Aan de hand
van projecten oefen je deze vaardigheden in, bv. machines onderhouden, omheiningen
zetten…

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.onzejeugd.be
Datum opmaak: mei 2017.

