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Wie ben je ?

Wat leer je ?

Had je het wat moeilijker met het verwerken van leerstof in de basisschool? Heb je
sommige onderwerpen nog niet goed begrepen? Wil je vooral al doende leren, eerder
dan uit boeken? Zie je een job als metser, schrijnwerker, elektricien, koelinstallateur,
lasser, mecanicien of sanitair installateur wel zitten? Dan is het eerste leerjaar B in de
VTST iets voor jou!

In het eerste leerjaar B krijg je tien uur per week technische en praktische vakken.
Door verschillende werkstukken te maken, raak je vertrouwd met de eerste
handelingen uit bouw, elektriciteit, hout en metaal. Je leert veilig omgaan met
gereedschappen en machines. Tijdens de lessen bestudeer je de eigenschappen van
materialen en leer je om de juiste grondstoffen te kiezen.
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{{ Je hebt grote belangstelling voor techniek en praktijk.
{{ Je hebt interesse in de basisvaardigheden uit bouw, elektriciteit, hout en metaal
die in veel beroepen nodig zijn.
{{ Je steekt graag de handen uit de mouwen en wil nauwkeurig leren werken.
{{ Je wil les krijgen in een kleinere klasgroep en op een rustiger tempo.
{{ Je herhaalt veel leerstof van de basisschool en wordt van dichtbij begeleid door de
leerkrachten.

Godsdienst
Frans
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische opvoeding
Wiskunde
Technische en praktische vakken
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... Ik vond het fijn om aan mijn oldtimer te

... Met een figuurzaag heb ik de deurklopper

... Mijn elektrospel is juist klaar. Solderen lukt

... Het mooiste wat ik gemaakt heb, is mijn

werken. Het was tof om het metaal te plooien

uitgezaagd en de randjes van het hout glad

me nu al goed. Het knippen en plooien van de

papegaai. Ik heb zo geleerd wat het verschil is

en om de auto te verven.

opgeschuurd. Ik ben er heel trots op.

koperdraden was leuk om te doen.

tussen een houtvijl en een metaalvijl.
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Wat doe je daarna ?

Na het eerste leerjaar B maak je in de VTST een keuze uit ‘Bouw en Hout’ of ‘Elektriciteit
en Metaal’. Daarna kies je voor één van de beroepsopleidingen in onze school, eventueel
aangevuld met een specialisatiejaar. Je bent nadien klaar voor de arbeidsmarkt en vindt
ongetwijfeld meteen een interessante job in een bedrijf in de omgeving.

Beroepenvelden
Bouw en Hout

Elektriciteit en Metaal

23

BSO-tweede graad

45

BSO-derde graad

67

Specialisatiejaren

Bouw

Ruwbouw

Renovatie bouw

Hout

Houtbewerking

Bijzondere
schrijnwerkcontructies

Elektrische installaties

Elektrische installaties

Industriële elektriciteit

Koelinstallaties

Koeltechnische installaties

Werktuigmachines

Computergestuurde
werktuigmachines

Lassen-constructie

Fotolassen

Basismechanica

Centrale verwarming en
sanitaire installaties

infodag
opendeurdagen
inschrijfavond
contact

zaterdag 17 maart 2018, van 9 tot 12.30 u.
zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018
donderdag 7 juni 2018, van 18 tot 21 u.
Vrije Technische Scholen van Turnhout
Zandstraat 101
2300 Turnhout
014 41 69 51
www.vtst.be | vrije.technische.scholen@telenet.be

