DE EERSTE GRAAD
HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR DECORATIE-HOUT
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De kunst van het bewerken van hout en de verschillende mogelijkheden die er zijn om
decoratief te werken met verf leer je in vele, korte projecten. Je leert in dit jaar dus twee
verschillende vakdomeinen kennen: deze van houtbewerker en deze van toekomstige
schilder.
Alle projecten die je uitvoert, starten met een onderzoek naar de juiste materialen,
gereedschappen, machines en de aan te leren technieken. De technieken worden
aangeleerd zodat je deze in de goede volgorde uitvoert en met de juiste methode.
Je leert ook je eigen werk kritisch beoordelen, zodat je bij een volgend project het goede
meeneemt en je beter wordt waar je minder goed in was.
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Van elk project leer je ook de kostprijs berekenen. In de projecten die je maakt wordt ook
veel aandacht besteed aan veilig en gezond werken en het inrichten van je werkplek. Hoe
je moet omgaan met afval en zorg voor het milieu kom je ook te weten.

Door de goeie onderlinge samenwerking, maak je vaak werkstukken in hout, die je daarna
mag decoreren in de schilderlessen. Deze manier van werken is leuk, want je hebt
achteraf ook een volledig afgewerkt werkstuk om, tegen een betaalbare prijs, mee te
nemen naar huis.
Om je talenten goed te laten ontwikkelen, krijg je een goeie basis over kleurenleer,
ontwerpen (schetsmatig of via de computer) en ook wat uitleg over enkele belangrijke
elementen die je als toekomstig schilder zou moeten weten.
Na dit 2de beroepsvoorbereidend leerjaar kies je voor hout (BHT) of schilderwerk en
decoratie (BSD).

LESSENTABEL 2BDH
Vakbenaming
Godsdienst
Frans
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische opvoeding
Wiskunde
Technische activiteiten decoratie
Technische activiteiten hout
Totaal

Uren/week
2
1
2
2
1
2
3
1
3
8
7
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
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