WERK JIJ MEE
DE TOEKOMST UIT?
Technieken
EERSTE LEERJAAR B

PRAKTISCH
TECHNOLOGISCH
ONDERWIJS TURNHOUT
PT2O is de vernieuwde VTST en focust op jongens en
meisjes die een praktisch technologische opleiding kiezen.
Een doel van PT2O is om aan de alsmaar stijgende vraag
naar goedgeschoolde vakmensen in de regio Turnhout te
beantwoorden. Samen toekomst maken met de leerlingen

PRAKTISCH
TECHNOLOGISCH
ONDERWIJS TURNHOUT

WAT ZIJN JOUW
TALENTEN?
Ga je graag meteen aan de slag en wil je vooral al doende
leren? Zie je een job als koelinstallateur, mecanicien,
metser, schrijnwerker, elektricien, lasser of sanitair
installateur wel zitten? Dan is het eerste leerjaar B
Technieken in PT2O iets voor jou!

van HT²O is het motto.
• Je hebt grote belangstelling voor techniek
en praktijk.
• Je hebt interesse in de basisvaardigheden uit
bouw, elektriciteit, hout of 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 kleine klasgroep.
• Je wordt van dichtbij begeleid door de leerkrachten.

WAT KAN JE
VERWACHTEN?
In het eerste jaar laten we je met verschillende materialen

“Mijn soldeeroefening
is bijna klaar. Solderen
lukt me nu al goed.
Het knippen en plooien
van de koperdraden
was leuk om te doen.”

kennis maken. Zo kan je goed kiezen welke optie je later
wil volgen. Je kan maar beter kiezen voor wat je graag
doet, want dat doe je altijd beter! Om het je makkelijker
te maken, laten we leerlingen van vorige jaren aan het
woord over hun favoriete project.

“Ik vond het fijn om
aan mijn oldtimer te
werken. Het was tof om
het metaal te plooien en
om de auto te verven.”

SAMEN
TOEKOMST
MAKEN

WAT GA JE
LEREN?
In het eerste leerjaar B Technieken krijg je negen 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.

“Het mooiste wat ik
gemaakt heb, is mijn
fotostaander. Ik heb zo
geleerd wat het verschil
is tussen een houtvijl en
een metaalvijl.”

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.

“Mijn elektrospel werkt
prima. Alle elektrische
onderdelen samenbrengen in één
stroomkring was een
hele uitdaging.”
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WAT MET JE
TOEKOMST?
In het tweede leerjaar B Technieken maak je een keuze uit
Bouw, Hout, Elektriciteit of Metaal. Daarna kies je voor
één van de beroepsopleidingen in onze school, eventueel
aangevuld met een specialisatiejaar. Je bent klaar voor de
arbeidsmarkt en vindt meteen een interessante job in een
bedrijf in de omgeving.

SAMEN
TOEKOMST
MAKEN

Infomomenten
zaterdag 23 maart 2019
dinsdag 21 mei 2019
donderdag 6 juni 2019

9.30 tot 13.00 u.
18.00 tot 20.00 u.
18.00 tot 20.00 u.

0pendeur
zondag 5 mei 2019

11.00 tot 17.00 u.

Contact
Praktisch Technologisch Onderwijs Turnhout
Zandstraat 101 | 2300 Turnhout | 014 41 69 51
www.pt2o.be | info@pt2o.be

