Certificaten en attesten

Praktisch

Het zevende jaar biedt je ook kansen om verschillende attesten te behalen.

U kunt vrijblijvend de school bezoeken na afspraak.

Met het VCA – basisveiligheidsattest ben je
wettelijk in orde om werken zoals daktimmeren, buitenschrijnwerk en werken op
hoogte uit te voeren.
Tevens kan het attest Bedrijfsbeheer behaald
worden, wat je toelaat je te vestigen als zelfstandige.

Wat na je studie?
Na deze opleiding beschik je over voldoende
basiskennis en vaardigheden om allerlei taken
binnen de bouwsector tot een goed einde te
brengen: het maken en plaatsen van ramen,
deuren, gyprocwanden, parket, enz. evenals
speciale werken die aangeleerd zijn op de stageplaatsen zoals het
maken en plaatsen van trappen, PVC, …
Tevens bestaat de mogelijkheid om verder te
studeren aan de hogeschool.

Inschrijven
Inschrijven kan elke schooldag na telefonische
afspraak.

INDUSTRIELE SECTOR

Tijdens de vakantieperiode tot en met 5 juli en
vanaf 16 augustus:
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00;
• Dinsdag ook van 18u00 tot 20u00;
• Woensdag en zaterdag van 9u00 tot 12u00.
Aan nieuwe leerlingen vragen we bij de inschrijving:
• De begeleiding door minstens 1 ouder.
• Een geldig identiteitsbewijs.
• De originele getuigschriften en attesten die in
de vroegere school behaald werden.
• Het rapport van het vorige leerjaar: dit bevat
nuttige informatie voor de begeleiding van de
leerling.

Voor verdere inlichtingen
Azalealaan 21 – 9160 Lokeren
Tel: 09/348.22.12
E – mail: kta.lokeren@g-o.be
Website: http://www.ktalokeren.be

BSO HOUT
BIJZONDERE
SCHRIJNWERKCONSTRUCTIES

Wat mag je verwachten?
Gaat je interesse uit naar hout? Heb je
vaardige handen? Dan verwelkomen we je
graag in de richting Hout.
In de 2de graad werken we vooral aan de
ambachtelijke schrijnwerkerij. Hierbij zien we
de basisbegrippen en handelingen die op de
arbeidsmarkt gebruikt worden. In het begin is
het vervaardigen van verbindingen en zelfs
kleine en middelgrote meubelstukken een
must.
Vervolgens komt ook de verscheidenheid van
handgereedschappen en machines aan bod.
Uiteraard leren we je hiermee veilig en alert
om te gaan.
In de 3de graad Houtbewerking komt de
hedendaagse en moderne schrijnwerkerij aan
bod.
Er worden externe opleidingen gevolgd via het
Regionaal Technologisch Centrum, de
Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling en
het Fonds voor de Vakopleiding in de
Bouwnijverheid waarbij het “up–to–date” zijn
een grote troef is.
Machinale bewerkingen, handvaardigheid en
constructief inzicht wordt verder uitgediept bij
het leren werken in stagebedrijven.

Lessentabel BSO Hout
BSO Bijzondere schrijnwerkconstructies
TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

3 HT

4 HT

5 HB

6 HB

7 BSCH

12 u

12 u

10 u

10 u

12 u

Godsdienst/N-C Zedenleer

2

2

2

2

2

Frans

2

2

2

2

2

L.O

2

2

2

2

2

Project algemene vakken

6

6

4

4

6

Specifiek gedeelte
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Basisvorming

