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Werkplaatsreglement Atelier bouw 

Bouw 

Bouwtechnieken  

Ruwbouw 

Renovatie bouw 

 

Art B.0 Belangrijke aandachtspunten  

 
Art B.0.1 Om het gsm-misbruik tegen te gaan worden gsm’s, smartphones e.d. bij  het begin van de 

les ingeleverd bij de leerkracht en per klas opgeborgen in een afgesloten kistje. Voor de 

middagspeeltijd of voor het einde van de praktijkles kan de leerling zijn toestel terug afhalen.  

 

Art B.0.2 Om eventuele waarschuwingen van dreigend gevaar goed te kunnen horen en om steeds 

ten    volle geconcentreerd en veilig te kunnen werken, is het dragen van individuele 

geluidsinstallaties tijdens de praktijkuren expliciet verboden. Er kan in overleg met de 

leerkracht een gezamelijke geluidsinstallatie  worden geplaatst. 

 

Art B.1 Orde en netheid 
 

Art B.1.1 Werk ordelijk en overzichtelijk, ruim gereedschappen die je niet meer nodig hebt onmiddellijk 

op. Maak gereedschappen eerst zuiver (niet in de wasbakken) alvorens ze op te bergen. 

Kruiwagens, schoppen, mortelmolen, e.d. moeten steeds gekuist worden met water. 

 

Art B.1.2   Alle afval wordt opgeruimd en naar de daartoe bestemde plaatsen gebracht. De school doet 

aan selectieve afvalinzameling, volg hierbij de aangegeven instructies. Gooi alleen 

geselecteerd afval in de daartoe bestemde container. Vraag STEEDS raad aan je leerkracht!  

 

Art B.1.3  Na het afbreken van metseloefeningen wordt het zand steeds gezeefd. Alleen het 

overgebleven puin mag, na controle door de leerkracht, naar de betreffende container gevoerd 

worden. 

 

Art B.1.4 Op het einde van ELKE praktijkles wordt de werkplaats grondig geborsteld. Schoppen en 

borstels worden in de daartoe bestemde rekken geplaatst. 

 

Art B.1.5 Er worden geen stenen gekapt met het truweel, de gewenste maten worden altijd gezaagd.  

 

Art B.1.6  De werkplaats mag niet verlaten worden zonder toestemming van de leraar.  
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Art B.1.7 Onderweg van en naar de speelplaats wordt er niet gegeten noch gedronken. 

 

Art B.1.8 Materialen of gereedschappen mogen NOOIT worden meegenomen naar de speelplaats. 

 

Art.B.1.9 Leerlingen mogen het (bouw)magazijntje niet betreden zonder leerkracht. 

 

Art B.1.10 Alle persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen zijn voorzien van een persoonlijk 

uniek nummer. 

 

Art B.1.11 De leerling zorgt ervoor dat zijn werkgereedschap nooit onbewaakt achter blijft, zo niet moet 

het opgeborgen worden in zijn gereedschapskoffer met gesloten hangslot. Op het einde van 

de les worden de gereedschapskoffers in de betreffende rekken geplaatst. De leerkracht sluit 

deze rekken steeds af.  

 

Art B.1.12 De individuele sleuteltjes blijven steeds in school. Aan het begin van de praktijkles worden 

deze afgegeven aan de leerling en aan het einde van de praktijkles worden ze terug 

opgehaald. Bij verlies zal dit door de leerling vergoed moeten worden. 

 

 

 

 

Art B.2 Persoonlijke veiligheidsuitrusting 
 

 

Art B.2.1  In de praktijklokalen en bij eventuele bouwwerken buiten deze lokalen is men verplicht een 

goedgekeurde gele veiligheidshelm te dragen. Deze helm wordt door de leerling zelf 

aangekocht. 

De veiligheidshelm moet reglementair gedragen worden. Bij beschadiging (stuk, of 

beschildering) moet de leerling een nieuwe helm kopen. 

 

Art B.2.2  Voor het beschermen van de voeten is men verplicht veiligheidsschoenen met stalen top en 

stalen voetzool te dragen. De veiligheidsschoenen worden door de leerlingen aangekocht en 

onderhouden. Beschadigde veiligheidsschoenen moeten uiteraard worden vervangen door 

nieuwe. 

 

Art B.2.3  Voor het beschermen van de handen tegen agressieve cement- en kalkproducten dienen er 

handschoenen te worden gedragen. Deze rubberhandschoenen zijn ten koste van de leerling. 

 

Art B.2.4  Voor het beschermen van de handen bij het ijzervlechten of bij het veelvuldig manipuleren van 

betonblokken of ruwe oppervlakken, moet men over degelijke werkhandschoenen beschikken. 

Ook deze handschoenen worden aangekocht door de leerling. 

 

Art B.2.5  De leerling moet zijn voorgeschreven werkkledij (vraag raad aan de technisch adviseur) tijdens 

de praktijklessen STEEDS dragen. De leerling dient dit zelf aan te kopen, regelmatig 

(maandelijks) te laten wassen en bij de minste beschadiging onmiddellijk te laten herstellen 

of te vervangen. We dragen ook enkel werkkledij van de school. T-shirt met logo, zwarte broek 

en indien men een trui aantrekt is dat ook een trui met het logo van de school. Om hygiënische 

redenen dient deze T-shirt na elk intense inspanning te worden gewassen. 
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Art B.2.5bis Indien de leerling zijn werkkledij niet bij heeft zal hij een taak maken (zie takenbank 

leerkracht) in de praktijkruimte op de daarvoor voorziene plaats. De ouders worden verwittigd, 

er wordt hen gevraagd om de kledij indien mogelijk te brengen. Bij herhaaldelijk vergeten van 

werkkledij zal de leerling gesanctioneerd worden. 

 

Art B.2.6  Het dragen van een veiligheidsbril is verplicht tijdens het zagen, schuren en slijpen van 

materialen.  

Om een te grote stofontwikkeling tegen te gaan, gebeuren deze bewerkingen nat, indien het 

gereedschap en de mogelijkheden dit toelaten.  

Tevens is men verplicht om een veiligheidsbril te dragen wanneer men gebruik maakt van 

bindmiddelen in poedervorm (kalk, cement, …). De veiligheidsbril wordt door elke leerling 

aangekocht. 

 

Art B.2.7  Tijdens het gebruik van de steenzaag is men verplicht gebruik te maken van 

gehoorbescherming (oorkappen, oordopjes, ...). Deze gehoorbescherming wordt door de 

leerlingen van de 3de graad aangekocht. 

 

Art B.3 Veilig werken 
 

Art B.3.1 Indien je de veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van een toestel of product niet kent, vraag 

dan vooraf de nodige inlichtingen hieromtrent aan je leerkracht. 

 

Art B.3.2 Gebruik steeds de machinebeveiligingen op de juiste manier. 

 

Art B.3.3 Gebruik het gereedschap alleen waarvoor het bestemd is. 

Stel je een defect aan een gereedschap vast, breng dan onmiddellijk de leraar op de hoogte. 

 

Art B.3.4  Volg steeds zonder discussie de veiligheidsinstructies die ofwel mondeling door de leraar 

worden gegeven, ofwel onder tekst- of pictogramvorm aangebracht zijn.  

 

Art B.3.5  Spelen en pesterijen verhogen zeer sterk het risico op ongevallen en worden dus absoluut 

niet getolereerd. 

 

Art B.3.6  Gooien met mortel is zeer gevaarlijk en zal bijgevolg zwaar bestraft worden. 

 

Art B.3.7 Het is verboden om juwelen te dragen.  

 

Art B.3.8  Montage en demontage van steigers gebeuren volgens de geldende reglementering. 

Leerlingen mogen de steiger NIET gebruiken zonder voorafgaande controle en goedkeuring 

van de leerkracht. 

 

Art B.3.9 Een leerling die, in opdracht van zijn leerkracht, machines of gereedschap ontleent van het 

magazijn, dient zich aan de magazijnier te identificeren (met schoolpasje/identiteitskaart). 

Hij verklaart ter plaatse dat hij de machine of het gereedschap: 

 - in goede staat ontvangen heeft (dus eerst nakijken); 

 - onmiddellijk aan de betrokken leerkracht zal overhandigen (zodat deze het gebruik 

   en de veiligheidsvoorschriften kan toelichten); 

 - dezelfde dag zal terugbrengen (voor het einde van de lessen). 

 

Art B.3.10  Indien de leerkracht op basis van het gedrag van de leerling vaststelt dat deze onder invloed 

is van alcoholische drank of drugs, zal deze leerling niet (verder) deelnemen aan de praktijkles. 
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Art B.4 Brandpreventie 

 

Art B.4.1 Schenk de nodige aandacht aan de aangebrachte pictogrammen en volg ze op. 

 

Art B.4.2 Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de plaats van de brandblusser, de vluchtweg en de 

nooduitgang. 

 

Art B.4.3 Zorg ervoor dat de vluchtwegen steeds vrij blijven van obstakels. 

 

Art B.5 De kleedkamer 
 
Art B.5.1   De kleedkamer is slechts op bepaalde tijdstippen toegankelijk voor de leerlingen. Buiten deze 

tijdstippen is de kleedkamer gesloten. 

 

Art B.5.2  De leerlingen hebben sleuteltjes van hun persoonlijke kastjes, waarin hun werkkledij en 

veiligheidsschoenen opgeborgen worden na de les. 

cfr. Art B.1.12 

 

Art B.5.3 Waardevolle zaken laat je niet achter in de kleedkamer, maar laat je thuis. 

 

Art B.5.4 Omkleden gebeurt steeds in een ordelijke en rustige sfeer en aan een redelijk tempo. De 

leerkracht zal hier strikt op toezien. We kleden ons pas om wanneer de leerkracht de toelating 

gegeven heeft. 

 

Art B.5.5 De kleedkamer zal twee maal per week geborsteld worden. (zie planning) 

Art B.6 Beleefdheid en verdraagzaamheid 
 

Art B.6.1 Wees steeds beleefd. Het werk dat van je gevraagd wordt, voer je steeds uit met aandacht en 

zorg. 

 

Art B.6.2 Als katholieke school willen we jongeren helpen op te groeien tot christelijke volwassenen. 

Daarom wordt er bij de aanvang van de praktijklessen steeds gebeden. Het gebruik van het 

gebedenboekje kan een goed hulpmiddel zijn bij speciale gebeurtenissen. 

 

Art B.6.3 Respecteer het werk van anderen, verniel andermans eigendom of werk niet. 

 
 

 

 

Dit reglement dien je steeds bij te houden in de praktijkmap. 

 


