Wat na de richting Schilderen - decoratie?
Onderstaande beroepen behoren tot jouw opties. Heel wat
zijn knelpuntberoepen en bieden dus snelle tewerkstelling.
• Decorbouwer - rekwisiteur
• Industrieel schilder (knelpuntberoep)
• Onderhoudsman voor gebouwen
• Parketvloerlegger (knelpuntberoep)
• Schilder - decorateur ( knelpuntberoep)
• Verkoper van gereedschappen, doe-het-zelf artikelen (
knelpuntberoep)

Je kiest voor de richting Schilderwerk - Decoratie
In deze praktijkgerichte opleiding leer je nieuwbouw en bestaande gebouwen afwerken en verfraaien. Je krijgt weinig
algemene vakken maar ontwikkelt tijdens de praktijkuren je
technische vaardigheden op vlak van schilderwerk en decoratie.
Je leert oude verflagen verwijderen, muren ontstoffen, gevels en interieurs schilderen, wand- en vloerbekleding aanbrengen, glas plaatsen, behangen, garneren en stofferen. Je
oefent op het aanbrengen van hout- en marmerimitatie, op
het patineren…. Borstel, rol of spuitpistool leer je vlot hanteren. Tapijt, kurk, vinyl of linoleum… hebben geen geheimen
meer voor jou.
Onder begeleiding leer je opdrachten begrijpen en volgens
de regels van de kunst uitvoeren en afwerken. Je wordt getraind in het voorbereiden en beschermen, in het milieubewust omgaan met materialen en je leert rekening houden
met het kostenplaatje.
Je oefent in de praktijklessen en tijdens je stage niet alleen
de verschillende technieken in maar je gebruikt ook je creativiteit en ontwikkelt een ‘oog voor motieven, accenten, details…’.
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Richting Schilderen - Decoratie

Wens je meer informatie, contacteer ons dan
gerust voor een persoonlijk gesprek:
• Mevr. Isabelle Janssens, Directeur
• Mevr. Susan De Coninck, Adj. Directeur

Ook de CLB-diensten kunnen je algemene informatie verschaffen.

Verdere inlichtingen

Peter Benoitlaan 10 | Volhardingslaan 11
9800 Deinze
tel. 09 381 55 00 | 09 381 56 00
ms.deinze@g-o.be | ka.deinze@g-o.be
www.erasmusatheneum.be

Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Janssens, directeur Erasmusatheneum Deinze - 240601

Wat na Schilderen - Decoratie in de tweede
graad?

Schilderen Decoratie

Schilderen - Decoratie
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Praktijk Schilderen - decoratie
Schilderen - Decoratie
Totaal

De drie regels om erbij te mogen horen
1. je hebt doorzettingsvermogen en wilskracht
2. je hebt respect voor anderen
3. je wil maar één ding: jezelf en je talenten
maximaal ontplooien

De richting Schilderen - Decoratie:
waarom ?
Deze praktische opleiding is bedoeld voor leerlingen die graag de
handen uit de mouwen steken en later nieuwbouw en bestaande
gebouwen willen afwerken en verfraaien. Je leert behangen, schilderen, wand- en vloerbekleding plaatsen.
In de 2e graad leer je schilders- en decoratieopdrachten begrijpen,
voorbereiden, uitvoeren en afwerken. Netjes en nauwkeurig werken
is essentieel.
Je leert opmeten, verf samenstellen, de ondergrond voorbehandelen. Je maakt kennis met verschillende soorten verf, papier, lijmen,
vernissen en vulmiddelen. Je leert niet alleen schilderen met rol en
borstel, je krijgt ook training in sierschrift, -tekenen en schetsen. Je
leert tapijt, vinyl, vloertegels en linoleum leggen, zowel los, gelijmd
als gespannen.
In het schoolatelier leer je veilig werken en worden schilder- en decoratietechnieken al doende ingeoefend.
Hou er rekening mee dat een allergie voor stof, bepaalde verven
en/of chemische producten het uitoefenen van een beroep in deze
sector kan bemoeilijken.

De 10 troeven van
ERASMUSATHENEUM DEINZE
1. Ervaringgericht onderwijs: inleefstages,
olympiades, wedstrijden, Open Monumentendag waarop we succesvol deelnemen
2. Onderwijskwaliteit die zich uit in goede resultaten in hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt
3. Een hart voor meertalig onderwijs: Content
Language and integrated learning, e-twinning, uitwisselingsprojecten.
4. Unesco label: één van de 13 scholen in
Vlaanderen!
5. Herinneringseducatie:
bezoek
aan
Breendonk, inleefreis Ieper, ...
6. Leerbegeleiding vanuit elke leerkracht!
7. Participatie van ouders en leerlingen in de
leerlingenraad, Schoolraad en Oudercomité
8. Welbevinden op school staat hoog op ons
lijstje Interne Kwaliteitszorg
9. Een groene, goed bereikbare campus
10. Kleinschaligheid met alle onderwijsvormen
op één campus
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