EVEN KENNISMAKEN MET

1 ste graad B-stroom

KEUZE GEMAAKT?
- Heeft deze brochure je interesse gewekt?
- Denk je dat je aan het profiel beantwoordt?
- Ben je gemotiveerd om er ernstig werk van te
maken?
Twijfel dan niet langer en schrijf je in!
Meer info vind je op www.tersterre.be

Campus Ter Sterre - SBSO Rumbeke
Passendaalsestraat 26
8890 Moorslede
www.tersterre.be
051 77 77 75
tersterre.moorslede@g-o.be

Ter Sterre

1STE LEERJAAR B
Als je kiest voor het 1ste leerjaar B dan kies je voor een voorbereiding op de onderwijsvorm
BSO.
In het 1ste leerjaar B herhaal je de belangrijkste leerstof uit de lagere school. Nieuwe leerstof
wordt ook trager onderwezen, je hebt er minder leerkrachten dan in het 1ste leeraar A en ‘met
je handen kunnen of willen werken’ is zeer belangrijk. Je leert er namelijk vooral al doende,
eerder dan uit boeken.

WAT NA 1STE LEERJAAR B?
Na het 1ste leerjaar B stroom je door naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BvL). In BvL
bieden wij de optie land- en tuinbouw aan.
Je maakt kennis met beroepen zoals fruitplukker, groentekweker, bloementeler, akkerbouwer,
veeteler, … Je leert over planten, boerderij- en hobbydieren. Je volgt hun ontwikkeling en groei.
Je leert hoe planten als voeding of sierelement kunnen gebruikt worden. Al doende leer je
hoe groenten, bloemen, sierplanten, gewassen en fruit gezaaid, geplant, verzorgt, bemest en
geoogst worden.
Ook mag je zelf in de moestuin werken en een eenvoudig bloemstuk maken. Je leert
omgaan met dieren en bestudeert hun huisvesting, kweek, voeding en verzorging. Je leert
tuingereedschap, werktuigen en machines kennen, juist gebruiken en onderhouden. Onder
begeleiding mag je eenvoudige herstellingen doen. Ook krijg je les over de verwerking van
land- en tuinbouwproducten.

Milieubewust
Geïnterresseerd
in groenteteelt

PROFIEL

Graag met je
handen bezig

En je bent ....

LESSENTABEL VAN DE

1ste leerjaar B

Beroepsvoorbereidend leerjaar
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Graag met
dieren bezig

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN 2DE GRAAD BSO

VAN DE LEERLING
Je moet kiezen voor een
studierichting in de 1ste graad.

LESSENTABEL VAN DE

De meeste leerlingen studeren verder in het BSO. De logisch aansluitende studierichtingen in de 2de graad BSO is:
Plant, dier en milieu. In de 3de graad is dit tuinbouw en groenvoorziening.
Graag in
de natuur

Dit is een tuinbouwopleiding met eerder weinig algemene vakken en veel praktijk. Leerlingen die houden van de
natuur & het buitenleven en die de handen uit de mouwen willen steken zitten hier op hun plaats. Vergeet echter
niet dat je lessen krijgt over planten, dieren en milieu.

PLANT
Je leert niet alleen planten herkennen,
je leert ook over de levensprocessen
in de plant, plantenvermeerdering,
de basis van tuinaanleg…

DIER
Je leert niet alleen dierenrassen
herkennen. Je leert ook over de
levensprocessen in dieren, de voeding,
het kweken, verzorgen en huisvesten…
Je leert respectvol omgaan met dieren
en zal levende dieren verzorgen.

MILIEU
Je krijgt inzicht in bodemkunde,
klimatologische
processen,
bemestingsleer en hun invloed op
het ecosysteem. Je leert respectvol
omgaan met het milieu en leert over
biotische (virussen, bacteriën en
schimmels) en abiotische invloeden…

