WELKOM IN KWALIFICATIE 2
Wij zitten nu in ons laatste jaar op Zaveldal. Door goed te werken in de klas hopen we ons getuigschrift beroepsonderwijs
te halen.

PROJECTEN

BGV
WINKELHULP

STAGE

Tijdens projecten werken
we rond een thema. Wij
werken aan artikelkennis,
kassawerk, bestelbon
opmaken, etalage
aankleden, rekken
aanvullen, verkoopstand
opmaken affiches
maken,...

We lopen 6 weken
stage. 3 weken in een
supermarkt en 3
weken in een
branchewinkel.

KWALIFICATIEPROEF

LEERUITSTAPPEN

Tijdens leeruitstappen
gaan we samen met de
leerkracht winkels
bezoeken. We krijgen
dan opdrachten om de
leerstof te verwerken.

POV

= Praktijk op verplaatsing.
Elke vrijdag gaan we naar
Basilix shoppingcenter. Elke
leerling werkt apart in een
winkel en de leerkracht
komt regelmatig langs om
te begeleiden.

Ons eindexamen bestaat uit het
samenstellen van een
receptpakket en opzetten van
een presentatiestand. Hierbij
organiseren we ook een
degustatie. Het 2de deel van
het examen bestaat uit een
proef in de winkel: aanvullen
van een winkelrek en de rayon
onderhouden.

GASV

OP EIGEN BENEN
STAAN

Tijdens deze lessen leren
we alles wat we moeten
weten om alleen te gaan
wonen.

IK ZOEK WERK

Tijdens deze lessen
leren we alles wat we
moeten weten om
werk te zoeken. We
maken een C.V. en een
sollicitatiebrief. Ook
oefenen we op een
sollicitatiegesprek.

KWALIFICATIEPROEF

Voor mijn
kwalificatieproef GASV
maak ik een portfolio
met alles wat ik leerde
rond op eigen benen
staan, werk zoeken en
budgetteren. Dit
portfolio stel ik voor aan
de leerkrachten op het
einde van het
schooljaar.

BUDGETTEREN

Tijdens deze lessen leer
ik alles over het
beheren van mijn geld.
Hoeveel geld ga ik
verdienen? En welke
uitgaven heb ik elke
maand?

WELKOM IN KWALIFICATIE 2
tEKST SCHRIJVEN DOOR LEERLINGEN

OPDRACHTEN

BGV
METSEN

Ik krijg van de leerkracht
een werktekening met
extra instructies.
Hiermee ga ik zelfstandig
aan de slag om mijn
bouwwerk uit te zetten.

KWALIFICATIEPROEF
Mijn examen bestaat uit 5 deelopdrachten:
Metselen van een tuinmuur, muur met
sierverband en brievenbus. Een kolombekisting
met wapening maken. De eindopdracht is het
metselen van een miniatuurhuis.

STAGE

Ik ga dit jaar in totaal
6 weken op stage. 3
weken in het najaar
en 3 weken in het
voorjaar.

GASV

OP EIGEN BENEN
STAAN

Tijdens deze lessen leren
we alles wat we moeten
weten om alleen te gaan
wonen.

IK ZOEK WERK

Tijdens deze lessen
leren we alles wat we
moeten weten om
werk te zoeken. We
maken een C.V. en een
sollicitatiebrief. Ook
oefenen we op een
sollicitatiegesprek.

KWALIFICATIEPROEF

Voor mijn
kwalificatieproef GASV
maak ik een portfolio
met alles wat ik leerde
rond op eigen benen
staan, werk zoeken en
budgetteren. Dit
portfolio stel ik voor aan
de leerkrachten op het
einde van het
schooljaar.

BUDGETTEREN

Tijdens deze lessen leer
ik alles over het
beheren van mijn geld.
Hoeveel geld ga ik
verdienen? En welke
uitgaven heb ik elke
maand?

