TWEEDE GRAAD BSO
SCHILDERWERK EN DECORATIE

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

Een boeiende, kleurrijke en praktische opleiding !
Welkom in de tweede graad van de afdeling schilderwerk en decoratie.
Aan de hand van een gelijkwaardige verhouding uitvoeringstechnieken (zeven uur per
week) en praktijk (zestien uur per week), leer je geleidelijk de basishandelingen uit het
schildersvak kennen. De lessen uitvoeringstechnieken, die bestaan uit een geheel van
theorie over het vak, theorie over kleur, tekenen en ontwerpen, worden zoveel mogelijk
gekoppeld aan de praktijkopdrachten. Aldus weet je, zie je en ervaar je hoe alles
samenhangt.

Datum opmaak: november 2016.

In de tweede graad wordt gewerkt vanuit projecten of thema’s die elk jaar veranderen,
waardoor je telkens opnieuw een heel andere uitvoering van de theoretische kennis in de
praktijkopdrachten kan zien.
Centraal staan het zelf ontwerpen, samenstellen van passende kleurenstudies en - onder
begeleiding van je leerkrachten, volgens de precieze werkmethodes - deze ontwerpen
uitvoeren in de praktijklessen.
In het derde jaar wordt meer op panelen, of meubelobjecten zoals een stoel of cd-rek
gewerkt, terwijl je in het vierde jaar écht wel een aantal muren en deuren kan behandelen.
Deze zijn - per leerling - opgebouwd als een kleine kamer.
Verdere mogelijkheden :
Het is een logische stap dat je deze opleiding verderzet in de derde graad schilderwerk en
decoratie.

LESSENTABEL 3BSD-4BSD
Uren per week
Vakbenaming

3BSD

4BSD

Godsdienst

2

2

Frans

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

6

6

Totaal algemene vakken

11

11

Realisaties schilderwerk en decoratie (TV)

7

7

Totaal technische vakken

7

7

Realisaties schilderwerk en decoratie (PV)

16

16

Totaal praktische vakken

16

16

Totaal

34

34

Voor uitgebreide informatie omtrent ons volledig studieaanbod technisch secundair onderwijs en beroeps
secundair onderwijs of het schoolleven kunt u terecht op www.vtiroeselare.be
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