M&W VZ

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN VERZORGING
STUDIEDOMEIN: MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

1STE GRAAD B

Wil je graag meer weten over de zorg voor mensen, hun lichaam en omgeving?
Wil je groeien in samenwerken en ben je geboeid door alles wat met gezondheid
en het welzijn van jezelf en anderen te maken heeft?

PROFIEL
Je bent zorgzaam en hebt een
ruime interesse in mensen. Je
steekt graag je handen uit
mouwen.

Steek je graag de handen uit de mouwen en liggen praktische opdrachten je?

WAT LEER JE?
In kleine klasgroepen voel jij je
het best. Zo proberen wij jou
ook maximaal te ondersteunen.

Verzorging

Bij problemen kan je rekenen
op veel hulp en we proberen
eventuele leerachterstand weg
te werken.

Daarnaast is er aandacht voor woon- en leefomgeving: was, strijk en onderhoud,
sfeerschepping en gastvrijheid komen aan bod.

De leerkrachten helpen je bij
het aanleren van een werk- en
studiehouding.

Je leert er zorg dragen voor het lichaam (gezondheid, hygiëne, haar en huid),
geestelijk en lichamelijke welbevinden, zowel van jezelf als bij anderen.

Je leert eenvoudige gerechten klaarmaken in de keuken en je leert wat gezonde
voeding concreet betekent.

Algemene vakken
Basisvorming blijft belangrijk, vooral in 1B. Voor Frans, Nederlands en Wiskunde krijg
je les in niveaugroepen, zodat we steeds kunnen aansluiten bij je leermogelijkheden.

INSTAP

Verkenning

Wil je starten in het leerpad 1B
Maatschappij & Welzijn Verzorging, dan kan dat na het
6e leerjaar of als je 12 jaar wordt
voor 31 december.
Wil je starten in de basisoptie
2B Maatschappij & Welzijn Verzorging, dan is dat mogelijk
na het volgen van het leerpad
1B of 1A. Je kan ook instromen
als je 14 wordt voor 31
december.

Naast het leerpad verzorging stimuleren we je creativiteit, leer je werken met de pc
en proef je van lifestyle.

Kompasuur
In het kompasuur werk je samen met de klasleerkracht aan sociale vaardigheden,
studiekeuze, het klasgebeuren en studiemethode. Er is aandacht voor leren leven,
leren leren en leren kiezen.
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WAT HIERNA?
De meeste leerlingen kiezen na de basisoptie Maatschappij & Welzijn - Verzorging in de tweede graad voor Zorg & Welzijn
(A), omdat dit het sterkst aansluit bij de gevolgde basisoptie en bij de interesse van de leerlingen.
In de derde graad kan je de richting Verzorging (A) en Assistentie in wonen, zorg en welzijn (A) volgen. Een overstap naar
een andere richting binnen de arbeidsmarktfinaliteit is ook mogelijk, al zal je wel een achterstand voor bepaalde vakken
moeten wegwerken. Na het zesde jaar kan je je nog verder specialiseren in een se-n-se opleiding en ben je helemaal
voorbereid om door te stromen naar de arbeidsmarkt.
A: arbeidsmarktgerichte opleiding (voorbereiding op tewerkstelling)

LESSENTABEL
1ste jaar

2de jaar

Engels

1

1

Frans

2

2

Nederlands

4

3

Wiskunde

4

3

Godsdienst

2

2

Maatschappelijke vorming

3

2

Natuur & Ruimte

3

1

Techniek

4

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Muziek

1

1

Beeld

1

1

27

20

Kompas

1

1

Verzorging

2

6

Verkenning*

2

4

Upgrade/update

/

1

32

32

TOTAAL

* 2u Lifestyle en 2u Haar- en schoonheidsverzorging
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