Onthaalbrochure
VIBO BuSO De Ring OV3
Tuinbouwarbeider

Voorwoord
Welkom in VIBO De Ring!
Je start dit jaar in de afdeling tuinbouwarbeider. Met deze brochure
willen we je graag informatie geven over de organisatie van de
school en de afdeling. Je vindt er onder andere het lessenrooster, de
verschillende vakken en praktische informatie.

Tijdens de opleidingsfase (2de en 3de jaar) leer je vooral de
basisvaardigheden die je nodig hebt om later het beroep te kunnen
uitoefenen.
Tijdens de kwalificatiefase (4de en 5de jaar) werk je aan de verfijning
van de specifieke technieken en vaardigheden die nodig zijn in het
arbeidsmilieu. Je gaat op PLOV (Praktijk Lessen Op Verplaatsing), op
groepsstage en op individuele stage.

Lessenrooster
Je krijgt 32 uren les per week:

OPLEIDINGSFASE
Leervak

Algemene en sociale vorming

Lesuren per week

12

GASV (Geïntegreerde Algemene en Sociale
Vorming)

6

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Vrijetijdsvaardigheden

2

Beroepsgerichte vorming

20

Praktijk Tuinbouw

20

Algemeen totaal

32

KWALIFICATIEFASE
Leervak
Algemene en sociale vorming

Lesuren per week
11

GASV (Geïntegreerde Algemene en Sociale
Vorming)

7

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Beroepsgerichte vorming

21

Praktijk Tuinbouw

21

Algemeen totaal

32

Stage
- In het 4de jaar ga je drie weken op stage.
In het 5de jaar ga je zes weken op stage. Deze stage wordt
opgesplitst in 2 keer drie weken.
- Er kunnen ook stages op maat van de leerling aangeboden worden.

De Vakken
Algemene en Sociale Vorming
Voor de lessen ASV bekijken we waar jij het meeste nood aan hebt
om het beste tot leren te komen. Afhankelijk van je zorgnood word
je ingedeeld in de juiste zorggroep.

GASV
Tijdens deze lessen werk je aan projecten zoals
verkeer, gezonde voeding, budgetbeheer, …
Sociale en computervaardigheden lopen
doorheen al onze thema’s. Hiernaast besteden
we ook nog aandacht aan rekenen en taal,
aangepast aan jouw niveau.

Godsdienst
Je maakt kennis met het rooms-katholieke geloof en met andere
godsdiensten. Je leert respectvol omgaan met elkaar en we werken
aan een aantal sociale vaardigheden.

Lichamelijke Opvoeding
Je leert een aantal sport– en speltechnieken. Maar wat nog
belangrijker is tijdens LO, is dat je leert samenwerken en op een
sportieve manier met elkaar leert omgaan.

Vrijetijdsvaardigheden
Tijdens deze lessen werk je
samen in groep aan leuke en
uitdagende projecten. Beeld,
muziek, drama en media zijn de
gebieden waarrond we werken.

Beroepsgerichte vorming
Er is vooral aandacht voor:

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 gepaste werkhouding

Volgende vakken worden gegeven:

Praktijk Tuinbouw
Je leert werken met handgereedschappen en machines. De
verschillende
teeltechnieken
worden
aangeboden.
Ook
tuinonderhoud en tuinaanleg staan op je programma. Tijdens
Projectwerk leer je al deze technieken op verplaatsing toepassen.
Tijdens je opleiding word je voorbereid om in het 5de jaar je VCA
attest te behalen. Dit geeft een meerwaarde bij je latere
tewerkstelling.

Duaal leren: Groen– en tuinbeheer
Na het 3de jaar Tuinbouwarbeider kan je in de kwalificatiefase ook
kiezen om in te stappen in het Duaal Leren, Groen– en tuinbeheer.
Duaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs
waarbij algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen.
Je verwerft de vaardigheden die je nodig hebt om een kwalificatie te
behalen op de werkvloer én op de schoolbank. Het leertraject bestaat dus uit een les- en een werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en een samenhangend geheel vormen.
Tijdens het eerste schooljaar wordt er twee dagen gewerkt op het
bedrijf. De andere dagen worden op school ingevuld. Je werkt onder
een stageovereenkomst en blijft verzekerd door de school.
Bij aanvang van het tweede jaar van het duale traject verandert het
contract in een echte arbeidsovereenkomst en val je onder de verzekering van het bedrijf. Je zal dan 3 dagen werken binnen het bedrijf
en kan via dit contract een bezoldiging bekomen van ongeveer 500 €
in de maand.

Toekomstmogelijkheden en
tewerkstelling








Planten– en boomkwekerij
Algemeen tuinonderhoud
Tuinaanleg
Groendienst
Tuincentra
Natuurbeheerwerkzaamheden
Volgen van eventuele aanvullende bijscholing

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.

Andere activiteiten
Je volgt niet altijd les op school. Soms heb je ook andere, leuke
activiteiten. Enkele voorbeelden:

bedrijfsbezoeken

sportdag

uitstappen

driedaagse of vierdaagse

buitenlandse reis

themadagen

...

Praktische informatie
Plaats
De leerlingen volgen meestal les op ‘De Steenweg’.
De lessen LO worden gegeven in de sporthal van Oud-Turnhout.

Vervoer
De leerlingen van het 2de en het 3de jaar kunnen gebruik maken van
het schoolvervoer of kunnen zelfstandig naar school komen,
bijvoorbeeld met de fiets of de lijnbus. Vanaf het 4de jaar
verwachten we dat de leerlingen zelfstandig naar school komen.
Wanneer je kiest voor het schoolvervoer word je iedere ochtend
thuis opgehaald en ‘s avonds terug thuis afgezet.

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

Schooluren

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


De Ring

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

Meer informatie nodig?
Contacteer ons gerust voor een kennismakingsgesprek.
We leggen u graag persoonlijk uit hoe we werken.

VIBO BuSO De Steenweg
Steenweg op Mol 154A
2360 Oud-Turnhout

014/43 83 96
info.ov3@vibo.be
www.vibo.be
VIBO.BUSO.Ov1.2.3
DeRingOv3

VIBO BuSO De Ring
Noord-Brabantlaan 79
2300 Turnhout

