4LWT BWI (Bouw, Wonen en interieur)

KEUZEFORMULIER
2019-2020 (herzien: 22-3-19)
Naam:

Mentor:

Klas:

Datum:
Gemeenschappelijk deel

•
•

Nederlands
Stage

Profielgebonden vakken:
•

•
•
•

Rekenen
Lichamelijke Opvoeding
Mentorles

Profieldeel
Beroepsgerichte profielvakken:

nvt

•
•
•
•

Bouwproces en bouwvoorbereiding
Bouwen vanaf de fundering
Hout- en meubelverbindingen
Design en decoratie

“Keuzedeel”
De keuzevakken zijn gebundeld in leerroutes. Maak op de achterzijde een keuze voor een leerroute en keuzevakken

Leerroute: “Interieurstylist”
Leerroute: “Meubelmaken”
Leerroute: “Timmeren”

Handtekening leerling:

BWI keuzevakken + 1 profiel-overstijgend
BWI keuzevakken + 1 eigen keuze
BWI keuzevakken + 1 eigen keuze

Handtekening
ouders/verzorgers:

☐ Mentor
☐ Teamleider
☐ Roostermaker
☐ Administratie

Dit vakkenpakket is onder voorbehoud en afhankelijk van het resultaat van de groepsbespreking en
de roostertechnische mogelijkheden.
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Kies 1 leerroute met keuzevakken:

☐

•
•
•
•

☐

☐

Leerroute: “Interieurstylist”
Meubelmaken
Interieur, ontwerp en design
Schilderen van hout- en steenachtige
ondergronden
Presentatie & Styling (E&O)

Leerroute: “Meubelmaken”

•
•
•
•

Meubelmaken
Interieur, ontwerp en design
Schilderen van hout- en steenachtige
ondergronden
Eigen keuze: kies 1 keuzevak uit
onderstaande keuzevakken. Mag ook
profiel-overstijgend.

Leerroute: “Timmeren”

•
•
•
•

Daken en kapconstructies
Constructieve aansluitingen en afwerkingen
Gevelopeningen
Eigen keuze: kies 1 keuzevak uit onderstaande keuzevakken. Mag ook profieloverstijgend.

Keuzevakken per profiel
Alleen invullen indien dit hierboven (in de leerroute) staat aangegeven!

Keuzevakken BWI

☐

Schilderen van hout- en
steenachtige ondergronden
☐ Meubelmaken

☐

Constructieve aansluitingen
en afwerkingen
Keuzevakken Z&W

Keuzevakken PIE

Keuzevakken E&O

☐

☐
☐
☐

Interieur, ontwerp en design
Gevelopeningen
Daken en kapconstructies

Kennismaking met uiterlijke
verzorging
☐ Ondersteuning bij Sport- en
bewegingsactiviteiten
☐ Product maken en
verbeteren
☐ Robotica

☐
☐

Gastheerspecialisatie*

☐

CNC-technieken

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Evenementen

Mode & Design
Presentatie & Styling
Ondernemen

Keukenspecialisatie*

Marketing
Geüniformeerde dienstverlening
Administratie

Dit vakkenpakket is onder voorbehoud en afhankelijk van het resultaat van de groepsbespreking en
de roostertechnische mogelijkheden.

