Lesbrief
Doe meer met de stagegids Werken in de bouw
Bij elke Werken in-stagegids kunt u een gratis lesbrief downloaden. In deze lesbrief staan
tips, ideeën, opdrachten en suggesties om de gids in de klas te behandelen. De lesbrief is
bedoeld om zelf te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de lesbrief? Bel dan van maandag tot en met
vrijdag naar de redactie, telefoon: (020) 520 60 70. Of stuur een e-mail naar:
redactie@eenvoudigcommuniceren.nl.

U kunt de lesbrief downloaden als pdf-bestand op
www.eenvoudigcommuniceren.nl.

Tekst lesbrief: Ad van den Broek
Commanderij College, Gemert
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Vragen bij bladzijde 5
Hoe worden mensen die in de bouw werken genoemd?
Waar moet je naar toe voor de opleiding stukadoor en tegelzetter?
Waarom wil jij in de bouw gaan werken?
Schrijf de namen op van aannemers die jij kent?
Vragen bij bladzijde 7
Hoe heten de gereedschappen die je ziet op de foto?
Schrijf de namen op van het gereedschap dat je herkent.
Zet een rondje bij de ring-steeksleutel.
Zet een kruisje bij de kruiskopschroevendraaier.
Zet een vierkantje bij de combinatietang.
Klik op de website www.praktijkonderwijs.com.
Klik op gereedschap.
Hier vind je plaatjes van alle gereedschappen die gebruikt worden in de bouw.
Wat kost een gereedschapskist?
Wat kost gereedschap?
Waar koopt de school het gereedschap?
Opdracht
Maak samen met de docent een hangsysteem voor het gereedschap in de praktijkvakken.
Vragen bij bladzijde 8
Waarom moet je letten op je veiligheid?
Noem 3 dingen die je gebruikt in de bouw om je te beschermen.
Wie zijn samen het team in de bouw?
Wie is de baas in de bouw?
Wat betekent BCVA?
Kun jij je BCVA-certificaat halen op school?
Kijk op de website www.praktijkonderwijs.com
Klik op bouwbox.
Je ziet filmpjes die gaan over de veiligheid op de bouw.
Mogelijke vragen bij bladzijde 9
Waarom moet je zuinig zijn op je gereedschap?
Op de website www.geredgereedschap.nl vind je informatie over het hergebruik van
gereedschap. Gereedschap dat je niet meer gebruikt kun je opsturen. Het wordt dan
schoongemaakt voor hergebruik.
Opdracht
Organiseer een gereedschappenmarkt. Je kunt het gereedschap opsturen. Hiermee help je
andere leerlingen in vreemde landen.
Mogelijke vragen bij bladzijde 10
Hoe heet de praktijkschool van Roy?
Hoe oud is Roy?
Hoeveel dagen klust Roy?
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Wat ligt er allemaal in de bus en op de aanhangwagen?
Waarom wil Roy in de bouw werken?
Hoe heet de collega van Roy?
Wat is een voeglijn?
Wat wil Roy worden?
Opdracht
Klik op www.praktijkonderwijs.com
Klik op metselen.
Klik op metselverbanden.
Je ziet heel veel verschillende metselverbanden.
Bouw een muurtje in Fransverband.
Mogelijke vragen bij bladzijde 12
Wat is de achternaam van Cok?
Bij welk bedrijf loopt Cok stage?
Wat zijn boeiboorden?
Waarom wil Cok op het dak werken?
Wat betekent schafttijd?
Hoe laat heeft Cok zijn eerste schafttijd?
Wat zou je allemaal in je schafttijd kunnen doen?
Waarom gebruikt Cok een timmermanspotlood?
Waarom draagt Cok kniebeschermers?
Klik op www.praktijkonderwijs.com
Klik op schilderen en lakken.
Je vindt tips om goed te leren schilderen.
Schilder een deur met een lakroller.
Mogelijke vragen bij bladzijde 14
Op welke school zit Jaco?
Hoeveel dagen loopt Jaco stage?
Wat is een bouwkeet?
Wat vindt Jaco leuk om te doen op de werkplaats?
Hoeveel uren werkt Jaco?
Van wie leert Jaco verven en timmeren?
Wat wil Jaco later worden?
Naar welke school moet Jaco dan?
Mogelijke vragen bij bladzijde 18
Waarom draag je een mondkapje in de bouw?
Zoek op internet het woord ‘stoflongen’. Dan weet je nog beter waarom je een
stofkapje moet dragen.
Waarom draag je oorkappen in de bouw?
Zoek naar manieren om je oren te beschermen.
Waarom draagt een timmerman of schilder kniekappen?
Mogelijke vragen bij bladzijde 19
Hoeveel kilo’s mogen 4 mensen dragen?
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Welke hulpmiddelen kun je gebruiken bij het dragen?
Mogelijke vragen bij bladzijde 20
Wie kom je tegen tijdens je sollicitatiegesprek?
Hoe maak je een goede indruk tijdens je sollicitatiegesprek?
Opdracht
Schrijf een sollicitatiebrief naar een bouwbedrijf.
Speel een sollicitatiegesprek na:
o wie speelt de sollicitant?
o Wie speelt de aannemer?
o Wie speelt de stagebegeleider?
o Waar zou jij op letten?
o Wat zou jij willen vragen?
Wat is een stagecontract?
Wie ondertekent het stagecontract?
Waarom onderteken jij het stagecontract?
Wat staat er bij jullie op school in het stagecontract?
Mogelijke vragen bij bladzijde 21
Hoe ben jij verzekerd tijdens je stage?
Wat betekenen de letters WA in WA-verzekering?
Waarom moet jij verzekerd zijn?
Mogelijke vragen bij bladzijde 22
Wat is de achternaam van Dennis?
Hoe oud is Dennis?
Waar werkt Dennis?
Naar welke school is Dennis gegaan na de lagere school?
Wanneer wilde Dennis timmerman worden?
Wat moest Dennis van zijn collega’s doen toen hij 18 was?
Wat vindt Dennis lastig om te verbouwen?
Waarom vindt hij dat lastig?
Waarom vindt Dennis het verbouwen van kinderkamers het leukst?
Waarom stak Dennis zijn wijsvinger onder het water?
Welke tips heeft Dennis voor jou als je in de bouw wil gaan werken?
Bij welke televisiezender werkt Dennis?
Wanneer komt Dennis op televisie?

Doe-opdrachten
Maak een geluidenspel
Neem op je stageplaats geluiden op van alle machines.
Wie herkent de meeste geluiden?
Speel een Kimspel
Leg onder een grote doek verschillende soorten gereedschap
Wat is de naam van het gereedschap?
Waar wordt het gereedschap voor gebruikt?
Wie gebruikt dit gereedschap?
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Beroepen uitbeelden
Download van internet plaatjes van beroepen die je in de bouw tegenkomt.
Plak deze plaatjes op karton van 6x6 cm.
Beeld het beroep uit.
Wie herkent de meeste beroepen?
Magazijnbeheer
Benoem alle spullen die in het magazijn hangen.
Maak een lijst met namen van de verschillende gereedschappen.
Maak een gereedschapslijst op de computer.
Je mag het gereedschap alleen (uit)lenen als je de naam kent.
Kunstwerk
Maak een kunstwerk van oud gereedschap en bouwmateriaal.
Las of plak alles aan elkaar.
Zet het kunstwerk in de aula.
Wil jij binnenkort werken in de bouw? Bekijk dan deze websites:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwvakker
Je vindt hier alles wat je wilt weten over het beroep.
Je kunt hier doorlinken.
Je vindt hier veel nuttige tips.
www.workbouw.nl/home.asp
Je vindt hier een overzicht van banen in de bouw.
Je kunt dan zien welke eisen de werkgever stelt.
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