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Keukenreglement 
Praktijk - voeding 

Omdat hygiëne, veiligheid, kwaliteit en orde belangrijk 
zijn in de lessen praktijk – voeding, zijn afspraken 
noodzakelijk! 
 

VEILIGHEID 
 

1. Jassen, sjaals en handschoenen worden in de gang in de voorziene kast 

gehangen. 

Boekentassen worden op de aangeduide plaats verzameld. 

2. Veiligheid: elektrische apparaten worden enkel gebruikt waarvoor ze bestemd 

zijn (veiligheids- en instructiefiches raadplegen). 

3. In de keuken hebben we respect voor de keukenuitrusting en het materiaal. 

4. Tijdens de lessen praktijk dragen we gesloten schoenen en geen naaldhakken. 
 

VOEDSELVEILIGHEID 
 

5. De leerkracht kijkt steeds toe dat je werkt in een keukenunit en heeft 

aandacht voor: 

a. Een verzorgde en hygiënische werkpostinrichting (WPI); 

b. kleine middelen (vorken, lepels, enz.) orden je op een bord rechts van 

het vuur; 

c. je aanrecht regelmatig met een propere vaatdoek reinigen; 

d. vuile zone van propere zone gescheiden houden. 

6. De haren: samen (met elastiek of spelden) en volledig in haarnetje. Het 

haarnetje wordt door de leerkracht gegeven in het begin van de les. 

7. Er worden geen ingrediënten van buiten de school verwerkt in de lessen 

praktijk-voeding (traceerbaarheid). 

8. Bereide gerechten worden enkel in de keuken geconsumeerd en worden niet 

meegenomen naar de speelplaats en andere lokalen. 

9. Geen kauwgom in het praktijklokaal. 
 

HYGIËNE 
 

10.Hygiëne: 

a. Deodorant, kammen, schmink, parfum, nagellakverwijderaar, zijn 

verboden in de keuken. 

b. Handen worden in het begin- en tijdens de les regelmatig gewassen. 

Verzorgde nagels, geen nagellak, geen gel- of kunstnagels.  

c. Geen juwelen en festivalbandjes, stretchings, piercings. 
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d. Dragen van kledij met korte mouw (bv. T-shirt) is toegelaten. 

Bloesjes met spaghettibandjes, halter topjes, zijn niet toegelaten. 

Bloesjes met een te diepe halsuitsnede worden eveneens niet 

gedragen tijdens de praktijklessen. 

 

Sancties bij niet naleven: ClassDojo (app): 

Iedere leerling krijgt bij aanvang van het schooljaar 3 startpunten. Per  

aandachtspunt kan er één punt in mindering gebracht worden.  

 
       Deze aandachtspunten zijn: 

 
 In orde zijn met benodigdheden: schort, boek, iPad; 

 in orde zijn conform de hygiëneafspraken: zie punt 10; 

 op tijd aanwezig zijn in het lokaal.  

 

Wanneer het punt onder 0 zakt, volgt een 8ste uur. Vanaf het moment dat het 

punt negatief is en er een aandachtspunt bij komt, volgt meteen een 8ste uur.  

 

Bv: Ben start in september, net zoals al zijn klasgenootjes, met 3 

punten. De eerste les vergeet hij zijn cursus (-1) waardoor hij op 2 

komt te staan. De week nadien is hij te laat in de les (-1), heeft hij 

zijn schort niet bij (-1) en dus eindigt Ben op 0. Wanneer hij ook 

nog eens een festivalbandje aan heeft komt hij op -1 en volgt een 

8ste uur. Vanaf het moment dat hij dan nog eens niet in orde of op 

tijd is, volgt meteen een 8ste uur omdat het punt al negatief is.  
 

BELANGRIJK: 

 Je krijgt je 3 startpunten op jaarbasis. Dit wil dus zeggen dat 

na een trimester de teller niet gereset wordt en je niet 

automatisch opnieuw met 3 startpunten het volgend trimester 

aanvat. 

 In de 2de graad Verzorging – Voeding wordt dit voor elk 

richtingsvak toegepast.  

 

11.Na de theoretische bespreking wordt de tafel netjes achtergelaten d.w.z.: 

a. Tafel is vrij van gomrestanten; 

b. er wordt niet op de tafels geschreven;  

c. alle schoolmaterialen in de boekentas (agenda, pennenzak, …); 

d. boekentas terug op afgesproken plaats. Deze worden zeker niet op 

het aanrecht of op tafels geplaatst; 

e. stoel terug onder de tafel plaatsen. 
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KWALITEIT 
 

12.Je zorgt dat je elke praktijkles voorzien bent van: 

a. Planner, cursus, schrijfmateriaal en plastic mapje; 

b. een gewassen en gestreken witte schort (aangekocht in de school). 

Sancties  bij niet naleven: zie Classdojo.     

13.Technieken worden door iedereen uitgevoerd. 

14.Nazorg: 

a. Middelen volgens inventariskaart droog en proper in de kast; 

b. aanrecht, gootsteen, kookplaat, kastjes, enz. worden proper 

achtergelaten; 

c. orde van het lokaal. 

15.Houding tijdens het eetmoment aan tafel: 

a. De tafel wordt gedekt volgens de normen. De leerkracht geeft uitleg 

en ziet erop toe; 

b. je houding aan tafel is deftig d.w.z. dat we niet liggen aan tafel; 

c. je eet fatsoenlijk met mes, vork en lepel; 

d. wat je van de dienschotel neemt, eet je ook op. 
 

GEBRUIK VAN iPad 
 

   16. Zie ict-protocol 

 

MILIEU 
 

17. Afval dient als volgt te worden gesorteerd: papier + karton, PMD (plastieken 

flessen, metalen verpakkingen, drankkartons), glas (glasbox) en restafval.  

 

Opgemaakt in tweevoud 
 

Handtekening ouders       Datum   Handtekening 

leerling 


