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Werkplaatsreglement 
 

Voor de werkplaatsen 
Deeltijds onderwijs - Duaal 
 
Tegelzetter 
 
 

 
 
Algemeen. 
 

De leerkracht is steeds verantwoordelijk voor het klasgebeuren en zorgt ervoor dat het 
werkplaatsreglement strikt wordt toegepast.  
De leerkracht geeft zelf het goede voorbeeld. 

 
Art V.1 Orde en netheid 
 
Art V.1.1 

Werk ordelijk en overzichtelijk, ruim gereedschappen die je niet meer nodig hebt,onmiddellijk op. Maak vervuilde gereedschappen eerst zuiver 
alvorens ze op te bergen. 
Sponsen, lijmkammen, emmers  e.d. moeten steeds gekuist worden met water. 
 

Art V.1.2  
Er mogen geen gereedschappen afgewassen worden in de wasbakken. 
 

Art V.1.3  
Alle afval wordt opgeruimd en naar de daartoe bestemde plaatsen gebracht. De school doet aan selectieve afvalinzameling, volg hierbij de 
aangegeven instructies.  

 
Art V.1.4 

De vervuilde zand moet steeds worden gezeefd en gecontroleerd worden door de leerkracht, alvorens naar de container gevoerd te worden. Natte 
zand moet eerst gedroogd worden , alvorens te zeven. 
 

Art V.1.5 
Containerafval = steenpuin , vervuilde zand, betonbrokken 
Zeker geen ander restafval zoals : plastiek, blik, hout, metalen,… 
 

Art V.1.6  
Op het einde van de praktijkles wordt de werkplaats grondig geborsteld. Hiermee wordt 15 minuten voor het einde van de les begonnen. Schoppen 
en borstels worden in de daartoe bestemde rekken geplaatst. 
 

Art V.1.7 
Tijdens de praktijkles blijft iedere leerling op zijn werkplek, zitten is niet toegelaten. 
 

Art V.1.8 
De werkplaats mag niet verlaten worden zonder toestemming van de leraar.  
 

Art V.1.9 
Materialen of gereedschappen mogen niet worden meegenomen naar de speelplaats. 
 

Art V.1.10 
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 (o.a. MP3-speler, iPod, …) tijdens de praktijkduur niet toegestaan of er worden duidelijke afspraken 
gemaakt in de klas tussen de leerkracht en leerling. 
 

 
Art V.1.11 

Gsm- toestellen zijn niet toegelaten in de werkplaats. 
 
 

Art V.2 Persoonlijke veiligheidsuitrusting 
 
Art V.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. 
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 Art V.2.2 
De veiligheidshelm moet reglementair gedragen worden. Bij beschadiging (stuk, of beschildering) zal deze worden vervangen door een nieuwe. 
 

 Art V.2.3  
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 V.2.4 
Voor het beschermen van de handen tegen agressieve cementproducten dienen er handschoenen te worden gedragen. Deze rubberhandschoenen 
zijn ten koste van de leerling. 
 
 

Art V.2.5 
Een nauwsluitend werkpak, broek en vest, T–shirt of sweater is verplicht in alle werkplaatsen van de afdeling. De leerling dient dit zelf aan te kopen, 
regelmatig (maandelijks ) te laten wassen en bij de minste beschadiging onmiddellijk te laten herstellen. Het werkpak, broek en vest, T-shirt  wordt 
steeds volledig gedragen en dit gedurende de ganse praktijkduur. 

 
 

Art V.3 Veilig werken 
 
Art V.3.1 

Ken je de veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van een toestel of product niet, vraag dan de nodige inlichtingen hieromtrent aan je leerkracht. 
 

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

Art V.3.3 
Het dragen van een veiligheidsbril is verplicht bij het zagen, schuren en slijpen van gebakken materialen (baksteen,tegel,.) en niet gebakken 
materialen (natuursteen, metaal, ….). 
Om een te grote stofontwikkeling tegen te gaan, gebeuren deze bewerkingen nat, indien het gereedschap en de mogelijkheden dit toelaten. 
 

Art V.3.4  
Tijdens het gebruik van de steenzaag of werken met de slijpschijf, tafelzaag is men verplicht gebruik te maken van gehoorbescherming. (oorkappen, 
oordopjes, ….) en  gezichtsbescherming. 

Art V.3.5 
 
Gebruik enkel het gereedschap waarvoor het bestemd is. 
Stel je een defect aan een gereedschap vast, breng dan onmiddellijk de leraar op de hoogte. 
 
 

Art V.3.6 
 
Volg steeds zonder discussie de veiligheidsinstructies die ofwel mondeling door de leraar worden gegeven, ofwel onder tekst- of pictogramvorm 
aangebracht zijn.  
 

Art V.3.7  
Spelen en pesterijen verhogen zeer sterk het risico op ongevallen en worden dus absoluut niet getolereerd. 
 

Art V.3.8 
Gooien met tegellijm, mortel, zand, of tegels zal worden bestraft met een strafstudie. 
 

Art V.3.9 
Het is verboden om loshangende juwelen aan de handen of onderarm te dragen.  
 

 
Art. V.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. 

 

Art V.4 Brandpreventie 
 
Art V.4.1 

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

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

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

Art V.5 De kleedkamer 
 
Art V.5.1  

De kleedkamer is slechts op bepaalde tijdstippen toegankelijk voor de leerlingen. Buiten deze tijden is de kleedkamer gesloten. 
 

Art V.5.2  
Werkkleding en veiligheidsschoenen zullen na de praktijkles opgeborgen worden in de persoonlijke locker. 
 

Art V.5.3 
Waardevolle zaken laat je niet achter in de kleedkamer, maar draag je steeds bij je. 

 
Art V.5.4  

Omkleden gebeurt steeds in een ordelijke en rustige sfeer. 
 

Art V.5.5 
Bij aanvang van de les kleden de leerlingen zich om, in een tijdspanne van 5 minuten. 
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Art V.6 Beleefdheid en verdraagzaamheid 
 
Art V.6.1 

De leerkracht wordt altijd aangesproken met mijnheer of mevrouw. Indien je iets gevraagd wordt, antwoord je steeds beleefd. Het werk dat van je 
gevraagd wordt, voer je steeds uit met aandacht en zorg. Een deel van je punten voor praktijklessen kun je immers bekomen door goed te werken 
en beleefd te zijn. 

 
Art V.6.2 

Respecteer het werk van andere, verniel andermans eigendom of werk niet. 
 
 

Art V.7     Algemene afspraak 
 
Art V.7.1 

Indien de beroepsopleiding doorgaat in de praktijklokalen van de dagschool, telt uiteraard dan het werkplaatsreglement van daar gecombineerd met 
het CDO-reglement. 

 
 
 
 
 


