Keuzeprogramma 4e klas HBR 2018 – 2019
Geachte heer, mevrouw, beste leerling. Voor schooljaar 2018 - 2019 moet er een profielkeuze
worden gemaakt. In de klas is daarover al uitgebreid gesproken. In onderstaand schema zijn de
drie keuzemodule weergegeven. De keuze moet 26 maart, op de rapportmiddag/avond
definitief gemaakt worden.
Bakken bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte. Naar alle waarschijnlijkheid is de praktijkles
woensdag middag/avond en zijn afwisselend brood- en banketlessen. Vrijdag is de vaste
stagedag. De stage wordt in een brood- of/en banketbakkerij of traiteur gelopen. Op het diploma
worden de vier theoretische vakken genoemd. Dit heet het combinatiecijfer.

Bakken
Praktisch
Praktijkles brood & banket
Stage bakkerij

Theoretisch
Brood & Banket specialisatie (1 uur)
Patisserie (1uur)
Facilitaire dienstverlening (1 uur)
Traiteur, 3e klas afgerond

Koken bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. De kookles is op een vaste woensdagof donderdagavond. Vrijdag is de stagedag. Het is mogelijk om (in overleg met de vakdocent)
extra serveerlessen te volgen. Daar worden van tevoren duidelijke afspraken over gemaakt. Op
het diploma worden de vier theoretische modules vermeld. Dit heet het combinatiecijfer

Koken
Praktisch
Praktijkles koken
Stage koken / keukenspecialisatie

Theoretisch
Bijzondere keuken (1 uur)
Facilitaire dienstverlening (1 uur)
Keukenspecialisatie (praktijk leerjaar 4)
Traiteur, 3e klas afgerond

Facultatief praktijkles gastheerschap

Gastheerschap & Evenementen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. De serveerles
is op een vaste woensdag- of donderdagavond. Vrijdag is de vaste stagedag. Alle leerlingen
starten met een restaurantstage. In januari kan de stage worden omgezet in een evenementen
stage voor de leerlingen die verder gaan met evenementen. Op het diploma worden de 4
theoretische modules vermeld. Dit heet het combinatiecijfer.

Gastheerschap & Evenementen
Praktisch
Theoretisch
Praktijkles serveren
Stage gastheerschap
Stage evenementen (keuze)

Evenementen (2 uur)
Gastheerspecialisatie (1 uur)
Fac. dienst vergaderingen. & partijen (1 uur)
Traiteur, 3e klas afgerond
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