Vakkenpakket klas 3 en 4 Basis
dec-18

Klas 3
stap 1

verklaring afkortingen:
bi
biologie

Gemeenschappelijk deel
iedereen:

ckv, en, gd, lo, ma, men, mw, ne, rkt
Profiel deel
de lessen van het gekozen profielvak starten in 3e periode klas 2 (februari)
Eco
Z&W
BWI

leerling kiest:

stap 2 de kern-

PIE

BWI
ckv
ec
eco

Bouwen, Wonen, Interieur
culturele kunstzinnige vorming
economie
eoconomie en ondernemen

en

Engels

gd

godsdienst

lo
lob

lichamelijke opvoeding
loopbaanoriëntatie en -begeleiding

modules
zijn:

-commercieel
-secretarieel
-logistiek
-administratie

-mens en gezondheid
-mens en omgeving
-mens en activiteit
-mens en zorg

-bouwen vanaf de fundering
-bouwproces en voorbereiding
-design en decoratie
-hout- en meubelverbindingen

-ontwerpen en maken
-bewerken en verbindingen
van materialen
-besturen en auomatiseren
-installeren en monteren

ma
mask
MaS
men
mw

maatschappijleer (schoolexamenvak)
maatschappijkunde (examenvak)
Maatschappelijke Stage
mentoruur
maatwerkuur

hierbij hoort:

ec, wi

bi, wi

na, wi

na, wi

na
ne

natuurkunde
Nederlands

PIE

Produceren, Installeren, Energie

rkt
rekentoets
wi
wiskunde
Z&W Zorg en Welzijn

Klas 4
stap 1

Gemeenschappelijk deel
iedereen:

en, gd, lo, lob, MaS, men, mw, ne, rkt
Profiel deel

als in klas 3:

Eco
niet

Z&W
-leerlijn zorg
• Assisteren in de gezondheidszorg

kies 1leerlijn
uit:

BWI
-leerlijn timmerman

PIE
-leerlijn metaal
• plaat- en constructiewerk

• Voorkomen van ongevallen en EHBO

• constructieve aansluitingen
en afwerkingen

• Wonen en huishouden

• gevelopeningen

• booglasprocessen

•Facilitaire dienstverlening,

• daken en kapconstructies

• verspaningstechnieken

catering en inrichting

-leerlijn welzijn

-leerlijn installatie

• schoon metselwerk

• drinkwater en sanitair

•Welzijn kind & jongere

• bijzonder metselwerk

• koude techniek

•Welzijn volwassenen & ouderen

• constructieve aansluitingen

• klimaattechnologie

•Facilitaire dienstverlening,

stap 2

-leerlijn metselaar

• Voorkomen van ongevallen en EHBO

en afwerking

catering en inrichting

-leerlijn zorg en welzijn
• Assisteren in de gezondheidszorg

-leerlijn meubelmaker

-leerlijn elektro
• utiliteitsinstallaties

• Voorkomen van ongevallen en EHBO

• interieurbouw, stands
en betimmering

• Welzijn volwassenen en ouderen

• interieurontwerp en design

•Facilitaire dienstverlening,

• meubelmaken

• woon- en kantoortechnologie

• domotica en automatisering

catering en inrichting

-marketing

kies 4
keuzedelen
uit:

niet

niet

niet

-leerlijn timmerman

niet

-webwinkel
-distributie
-officemanagement
-ondernemen (verplicht)
-milieu, hergebruik en
duurzaamheid
-geüniformeerde beroepen
niet

kies
1 keuzedeel
die niet in je
leerlijn zit:

- verspaningstechnieken

• schoon metselwerk

- booglasprocessen

-leerlijn metselaar

- drinkwater en sanitair

• gevelopeningen

- koude techniek

• daken en kapconstructies
• gevelopeningen

stap 3 kies 1 uit:

- practisch booglassen (alleen voor leerlijn metaal)

• daken en kapconstructies

-leerlijn meubelmaker

hierbij hoort:

- plaat- en constructiewerk

• meubelmaken

- utiliteitsinstallaties
- domotica en automatisering
- woon- en kantoortechnologie

ec, wi

bi

na, wi

na, wi

lwoo kiest:

mask, wi

niet

niet

wi of mask

