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Werkplaatsreglement opleiding GROOTKEUKENMEDEWERKER 
Naam leerling: …………………………………… 

  
 
Het algemene schoolreglement is van tel in alle lessen! Het werkplaatsreglement is een 

toevoeging voor de lessen praktijk. 

 
1) persoonlijk materiaal 

 
 De persoonlijke kastjes dienen enkel voor het opbergen van kledij of  waardevolle 

zaken. Je bent zelf verantwoordelijk voor je materiaal. 

 De school kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of 

diefstal. 

 
2) start van de les 

 

 De les begint op de speelplaats: na het belsignaal wacht je in stilte in de rij op de 

leerkracht. 

       Samen vertrek je naar de kleedkamers. Wie bij vertrek niet in de rij staat is te  

 laat en gaat naar het secretariaat. Dit geldt ook na de speeltijden. 

            Omkleden: Onmiddellijk na het binnenkomen doe je je werkkledij aan. 

                5 min volstaat om zich om te kleden. Zonder werkkledij kan je niet werken. 

  Omkleden 4de-5de jaars: de lln kleden zich om voor het belsignaal 

 
3) einde van de les 

 

 Alleen de leerkracht bepaalt wanneer het opruimen begint 
 Het terug omkleden gebeurt in de kleedruimte nadat je hiervoor de toelating 
hebt gekregen van je leerkracht..  
 Pas na een teken van de leerkracht mogen de leerlingen het lokaal verlaten.. 

 Gereedschap noch grondstoffen worden meegenomen naar de speelplaats. 

 

4) de werkplaats 

 
 Bij aanvang van het keukenwerk worden de handen gewassen volgens de 
normen van HACCP. 

  Start zo snel mogelijk met je werkopdracht. 
  Maak geen nodeloos lawaai en stoor je klasgenoten niet. 
  Verlaat de keuken nooit zonder toelating van de leerkracht. 
  Walkmans, MP-3 spelers, GSM’s zijn verboden in de keuken. 
  Onderhoudstaken behoren tot de opleiding. 

 Je betreedt de keuken alleen in het bijzijn van je leerkracht. 

 De kleedkamer wordt enkel gebruikt bij het begin van de les. 

           Voorzie de nodige maatregelen om bij activiteiten beschadigingen zoals 

verbranding, inkervingen, e.a. aan het werktafelblad te voorkomen. 

           Tijdens de lessen wordt er niet naar het toilet gegaan.  

 leerlingen die opdrachten krijgen buiten het lokaal(afhalen van, wegbrengen naar..) 

dienen steeds in het bezit te zijn van een loopbriefje. 
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5)   Veiligheid en hygiëne 
  Denk aan je eigen veiligheid en deze van je klasgenoten. 
  Wees altijd zorgzaam met keukenmaterieel en machines. 

 Draag tijdens de praktijklessen geen ringen, oorringen, kettingen of andere 
sieraden. 

  Zichtbare piercings worden niet toegelaten, deze worden tijdens de les 
verwijderd. 
  Aanstekers en alle soorten messen worden niet meegebracht naar de 
werkplaats 
 In de keukens horen schooltassen of jassen niet thuis. 
 
Bij het werken met machines gelden de volgende afspraken: 

   Werk altijd ernstig en met aandacht. 
  Gebruik een machine na toelating van je leerkracht. 
  Gebruik ALTIJD de beschikbare beveiligingen. 
  Volg stipt de richtlijnen op de veiligheidskaart. 

 Bij slechte werking van de machine of bij ongewone geluiden, schakel je de 
machine onmiddellijk uit. 

  Defecten meld je onmiddellijk aan de leerkracht. 
  Werk alleen met materieel en machines die je werden toegewezen. 
 
Grondstoffen en producten: 
  Wees ZUINIG en VOORZICHTIG met grondstoffen en producten. 
  Elke vrijwillige beschadiging moet vergoed worden. 
           Geleende grondstoffen worden teruggebracht naar de juiste keuken. 

 Ongeacht de geloofsovertuiging verwachten we dat alle leerlingen werken  

met alle voedingsmiddelen. 
  
Werkkledij 

  De werkkledij bestaat voor de praktijklessen uit een witte koksvest, witte 
voorbindschort, koksbroek (blauw geruit) en witte veiligheidsschoenen met 

stalen tip. 
 De werkkledij wordt aangekocht via de school. Je werkkledij is steeds voorzien 

van een naametiket. Deze beschermingsmiddelen worden aangekocht bij de start van 

het schooljaar. Vanaf de derde week in september moet elke leerling in het bezit zijn 

van deze PBM’s.  

 De werkkledij wordt aangetrokken boven het ondergoed. Buiten een witte t-
shirt met korte mouwen is andere kledij niet toegestaan.. 
Wie NIET in orde is met de werkkledij krijgt verplicht van de school 
tweedehandskledij. Hiervoor wordt 1 euro per dag huur betaald. Deze huur 
wordt betaald bij de uitlening of bij de volgende lesdag. 
 De werkkledij wordt wekelijks door de leerling mee naar huis genomen voor 
een wasbeurt. Op het einde van het schooljaar maakt elke leerling zijn/haar 
locker leeg. Achtergebleven kledij wordt niet bewaard! 

. 
Hygiëne 

 Was je handen na het werk en vooraleer je gaat eten. 
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 Na toiletgebruik, snuiten of hoesten, moet je altijd de handen wassen. 
 Wonden moeten steeds afgeschermd worden met blauwe pleisters. 
 Bij verwondingen aan de handen is het verplicht om latex werkhandschoenen 
te dragen. 
 Ziektesymptomen moet je onmiddellijk melden aan de verantwoordelijke 
leerkracht. 
 Bij de aanvang van het keukenwerk worden de handen gewassen volgens de 
normen van HACCP. 
 Onderarmen, handen en nagels moeten altijd schoon zijn. 
 Nagellak en gel-of kunstnagels zijn verboden; steeds kortgeknipte nagels! 
 Elk leerling moet medisch geschikt zijn bevonden en een 
geschiktheidsverklaring van een arts kunnen voorleggen, zo niet wordt hem de 
toegang tot de keuken ontzegd. 
Deze verklaring dient de leerling bij de start van de opleiding voor te leggen aan 
de school. 

Uit te voeren werken buiten de werkplaats  
 
Voor de stages en praktijk op verplaatsing is er het verplicht medisch onderzoek 
bij Idewé. 
 Uit te voeren werken buiten de werkplaats 

-Voor stages in bedrijven, door de school ingericht, moet de leerling de 

stagereglementen zeer stipt volgen. De stagiair moet zich houden aan de 

reglementering van het stagebedrijf. 

-Het werkplaatsreglement blijft geldig als opdrachten buiten de werkplaats op 

het schoolterrein worden uitgevoerd. 

-Bij werkzaamheden buiten de normale werkplaatsen moet de nodige 

signalisatie en afscherming van gevaar voor voorbijgangers voorzien worden. 

-Indien je een opdracht te vervullen hebt in een werkplaats van een andere 

afdeling, dan moet je, je eveneens houden aan de reglementering van die 

afdeling en de verantwoordelijke leraar verwittigen.  

 
 
Werkhouding 

 
 Verzorg je werkhouding. 
 Gebruik de juiste hef- en tiltechnieken om je rug te sparen. 
 Maak zoveel mogelijk gebruik van de gepaste hulpmiddelen. 

Gevaarlijke producten 

 

 Gevaarlijke producten worden alleen gebruikt onder toezicht van de 
leerkracht. 

 RESPECTEER bij het gebruik van gevaarlijke producten zorgvuldig alle 
voorzorgsmaatregelen. 
 De bergruimte voor gevaarlijke producten is niet toegankelijk voor leerlingen. 
 Respecteer de dosering van de producten. 

Afvalverwerking 

 
 Werk altijd zuinig. Hoe minder afval er is, hoe beter! 
 Afvalbakken worden dagelijks leeggemaakt en gedesinfecteerd. 
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 SORTEER afval op de juiste wijze: 
Stages 

Voor stages in bedrijven, door de school ingericht, moet de leerling de 

stagereglementen zeer stipt volgen. De stagiair moet zich houden aan de 

reglementering van het stagebedrijf. En medisch onderzoek door IDEWE is verplicht. 

Elke afwezigheid moet worden verantwoord met een doktersattest. De regel geldt 

eveneens voor de wekelijkse praktijk op verplaatsing. 

 

6) Magazijn 
 
Leerlingen halen op eigen houtje geen materiaal uit het magazijn. 
 
7) werk 

  

 

 Je voert de gekregen opdrachten uit. Wie opdrachten weigert kan uit de les worden 

gezet en krijgt schriftelijke taken. Leerlingen die uit de les worden gezet moeten naar 

secretariaat/leerlingbegeleiding 

  Omgang: 

-Je bent beleefd in klas, zowel tegen medeleerlingen als tegen de leerkracht. 

-De leerlingen hebben respect voor elkaar. Je spreekt medeleerlingen aan met 

hun voornaam. 

-Racistische en/of vulgaire taal en/of vloeken worden niet in de lessen geduld. 

 

 Op onze school worden niet enkel kennis en vaardigheden aangeleerd. Naast die 

twee  belangrijke zaken worden de leerlingen ook attitudes en sociale vaardigheden 

bijgebracht. 

De leerkrachten geven op het einde van de les een beoordeling van de geleverde 

prestaties. Over deze quotering wordt niet gediscussieerd. 

 
Gelezen en goedgekeurd door de leerling  Gelezen en goedgekeurd door de ouders 

of begeleider 


