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Observatiejaar 





Voorwoord 
 
Welkom in VIBO De Ring!  
De overgang van de lagere school naar het 
secundair onderwijs is een grote stap. We weten 
dat dit heel wat vragen oproept. Daarom hebben 
we deze infobrochure voor jou gemaakt.  
 
We starten met een onthaalprogramma tijdens de eerste dagen van 
het nieuwe schooljaar. Je maakt kennis met de school, de 
medeleerlingen, de leerkrachten en de verschillende vakken.  
We bekijken waar jij het meeste nood aan hebt om het beste tot 
leren te komen. Afhankelijk van je zorgnood word je ingedeeld in de 
juiste klasgroep. 
 

Lessenrooster 
Je krijgt 32 uren les per week: 

Leervak Lesuren per week 

Algemene en Sociale Vorming (ASV) 16 

GASV (Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming) 10 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Vrijetijdsvaardigheden 2 

Beroepsgerichte Vorming (BGV) 16 

Logistiek Onderhoud (L) 4 

Hout (H) 4 

Groenvoorziening en -decoratie (G) 4 

Bakkerij (B) 4 

Algemeen totaal 32 



De vakken 
 

Algemene en Sociale Vorming (ASV) 
 
 
WERKWIJZE 
 Onthaalweek 
 Kleine klasgroepen, ingedeeld volgens de zorgnoden 
  —> zorggroepen (lerenden, structuur, sociaal-emotioneel) 
 Persoonlijke aanpak op maat 
 Werken in thema’s 
 Ondersteuning door kiné, logo, leerlingenbegeleiding indien 

nodig 
 Geïntegreerde autiwerking 
 Klastitularis = GASV-leerkracht die het meeste in de klas komt 
 Nauwe samenwerking met beroepsgerichte vorming (BGV) 
 Regelmatig oudercontacten 
 
UURVERDELING en LEERINHOUDEN 
 10u GASV-thema’s: school, milieu, tijd, voeding, verkeer, sociale 

media, seksualiteit, vrije tijd, actualiteit ... 
 én reken- en taalvaardigheden 
 2u Godsdienst 
 2u LO (lichamelijke opvoeding) 
 2u VV (vrijetijdsvaardigheden) 
 
AANGEVULD met 
  Thema-uitstappen 
  Bedrijfsbezoeken 
  Sportdagen 
  Fruitactie 
  Filmproject 
  3 -daagse 
  ... 
 



Beroepsgerichte Vorming (BGV) 
 
Je maakt kennis met 4 verschillende beroepenvelden. Heel het jaar  
wordt er afwisselend geoefend met verschillende materialen en 
technieken om een goede beroepskeuze te kunnen maken. 
 
WERKWIJZE 
 Het aanleren van de basistechnieken 
 Het juiste gebruik van materialen en gereedschappen 
 Een goede materiaalkeuze 
 Inoefenen  van de juiste benamingen (vaktaal) 
 Het werken aan een goede en juiste werkhouding 
 
Volgende vakken worden gegeven: 

 
 
 LOGISTIEK ONDERHOUD 
 
   
 
         

           GROENVOORZIENING en -DECORATIE 
 

 
 
 
 HOUT 
 
 
 

 
                                                              BAKKERIJ 
 



BASIS LOGISTIEK ONDERHOUD 
 
INHOUD 
Onder begeleiding: 
 Netheids- en schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren 
 Ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uitvoeren 
 
Onderstaande aspecten komen tijdens het schooljaar aan bod:  
 Materiaalkennis: verschillende voedingsstoffen, 

poetsmaterialen, onderhoudsproducten, … 
 Gereedschapsleer: fornuis, kookpotten, strijkijzer, 

wasmachine, veegborstel, … 
 Technieken: bedden dekken, verzorgen van een ontbijt, 

basistechnieken voor het bereiden van voeding, wassen, 
drogen, strijken, schoonmaak, … 

 Veiligheidsvoorschriften en EHBO 

 
 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN en TEWERKSTELLING 
 Hulp in logistieke diensten van een zorginstelling 
 Tewerkstelling via dienstencheques 
 Hulp bij verzorging linnendienst en wasserijen 
 Schoonmaakbedrijven 
 Onderhoud in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen, ... 
 Industrieel onderhoud in bedrijven 
 Volgen van eventuele aanvullende bijscholing 
 
 
 



BASIS GROENVOORZIENING en -DECORATIE 
 
INHOUD 
Onder begeleiding: 
 Planten en zaaien, tuinen en groene zones onderhouden, 

snoeien, gewassen verzorgen, telen en oogsten  
 Bloemwerken en plantenarrangementen samenstellen met 

daartoe geëigende producten, gereedschappen en materieel  
 
Onderstaande aspecten komen tijdens het schooljaar aan bod:  
 Materiaalkennis: planten- en bloemsoorten, grondsoorten, 

meststoffen, … 
 Gereedschapsleer: spade, hark, hak, … 
 Technieken: spitten, harken, hakken, zaaien, planten, … 
 Veiligheidsvoorschriften   
 
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN en TEWERKSTELLING 
 Planten- en boomkwekerij 
 Algemeen tuinonderhoud 
 Tuinaanleg 
 Groendienst 
 Tuincentra 
 Natuurbeheerwerkzaamheden 
 Volgen van eventuele aanvullende 

bijscholing 



BASIS HOUT 
 
INHOUD 
Onder begeleiding: 
 Voorbereiden en machinaal bewerken van hout 
 Vergaren, behandelen, monteren, plaatsen en afwerken van 

houten elementen  
 
Onderstaande aspecten komen tijdens het schooljaar aan bod:  
 Materiaalkennis: verschillende houtsoorten, ... 
 Gereedschapsleer: zaag, beitel, boor, vijl, … 
 Technieken: raspen, vijlen, kappen, zagen, paringstekens, … 
 Veiligheidsvoorschriften   
 
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN en TEWERKSTELLING 
 Algemene schrijnwerkerij 
 Meubelmakerij 
 Interieurbouw  
 Ramen en deuren   
 Dakwerken 
 Trappen 
 Zagerij 
 Werkplaatsmedewerker 
 Standenbouw 
 Houtskeletbouw 
 Systeemplafondplaatser 
 Volgen van eventuele 

aanvullende bijscholing 



BASIS BAKKERIJ 
 
INHOUD 
Onder begeleiding: 
 Eenvoudige soorten degen en beslagen bereiden 
 Degen en beslagen verwerken, bakken en afwerken tot brood- 

en banketbakkerijproducten  
 
Onderstaande aspecten komen tijdens het schooljaar aan bod: 
 Materiaalkennis: soorten graangewassen, verschillende soorten 

degen, vullingen, oventypes, … 
 Gereedschapsleer: kneedmachine, oven, rolstok, spuitzak 
 Technieken: kneden, kloppen, uitrollen, spuit-, snij- en uitsteek-

techniek, decoreren van gebak 
 Veiligheids- en hygiënevoorschriften 
 
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN en TEWERKSTELLING 
 Ambachtelijke (banket)bakkerij 
 Industriële (banket)bakkerij 



Ondersteuning 
 
In onze school sta jij centraal. We willen je alle kansen geven om te 
kunnen groeien. De leerkrachten werken hiervoor samen met een 
team van onder andere een logopedist, verpleegkundige, 
orthopedagoog en psycholoog. Met vragen of problemen kan je 
steeds bij hen terecht. Ze luisteren aandachtig naar je verhaal en 
helpen je zoeken naar oplossingen. 
Soms lukt het niet alleen. We werken dan samen met het CLB of 
externe diensten.  
 
 
 



Praktische informatie 
 
Plaats 
Als leerling van het observatiejaar volg je altijd les op ‘De Steenweg’. 
Voor bepaalde lessen ga je soms op verplaatsing: bijvoorbeeld voor 
de turnlessen. 
 

Vervoer 
Je kan gebruik maken van het schoolvervoer of zelfstandig naar 
school komen, bijvoorbeeld met de fiets. Wanneer je kiest voor het 
schoolvervoer word je iedere ochtend thuis opgehaald en ‘s avonds 
terug thuis afgezet.  De schoolbus rijdt telkens naar ‘De Ring’, van 
daar word je met de pendelbus naar ‘De Steenweg’ gebracht, en ‘s 
avonds terug. 
 

Middag 
Tijdens de middag eet je in de refter. Je brengt je eigen lunchpakket 
van thuis mee.  
  

Schooluren 
 De Ring 
Maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag: 8u50 tot 15u55 
Woensdag: 8u40 tot 12u10 
(Toezicht vanaf 8u30) 
 

 De Steenweg 
Maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag: 8u45 tot 15u45 
Woensdag: 8u30 tot 12u00 
(Toezicht vanaf 8u30) 



Meer informatie nodig? 
 
Contacteer ons gerust voor een kennismakingsgesprek. 
We leggen je graag persoonlijk uit hoe we werken. 
 
 
VIBO BuSO De Steenweg    VIBO BuSO De Ring 
Steenweg op Mol 154A     Noord-Brabantlaan 79 
2360 Oud-Turnhout      2300 Turnhout 
 

 
 014 43 83 96 

 info.ov3@vibo.be 

 www.vibo.be 

 VIBO.BUSO.Ov1.2.3   

 DeRingOv3 

https://www.facebook.com/VIBO.BUSO.Ov1.2.3/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJltulgNbZAhVKZFAKHTN7CdAQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Ficonen-gratis%2Ftelefoon-symbool-knop_744152.htm&psig=AOvVaw1znt_-k39m3hJWJqL3xEVW&ust=152

