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Werkplaatsreglement 
 

Voor de opleiding 

 
Deeltijds Onderwijs  
Keukenmedewerker 
 
 
 

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 K.1  Orde, netheid en hygiëne 
 

Art K.1.1 
Zorg voor een volledige, persoonlijke hygiëne: grondig wassen (douche, bad, mondhygiëne)  
Piercings worden uitgedaan of afgeplakt, evenals juwelen. 
 

Art K.1.2 
Handen worden grondig gewassen alvorens je in de keuken begint te werken. In de keuken werk je nooit met gelakte nagels. 
 

Art K.1.3 
Handen steeds wassen na het naar het toilet gaan. 
 

Art K.1.4 
Werk ordelijk en overzichtelijk, ruim middelen en materialen die je niet meer nodig hebt onmiddellijk op. Ieder ruimt zeker zijn eigen werkplek op, 
wast zijn werkplek, vuur en tafel af. 
Je werkmateriaal was je onmiddellijk na gebruik af alvorens de gerechten geserveerd worden en plaats je terug in de kast op zijn oorspronkelijke 
plaats. 
 

Art K.1.5 
Gemorste vloeistoffen en voedingsmiddelen worden onmiddellijk verwijderd en opgeruimd. 
 

Art K.1.6 
Op het einde van iedere praktijkles wordt de keuken en de bijbehorende lokalen grondig gepoetst. Dit gebeurt in overleg met de groep en aan de 
hand van een taakverdeling. Vind je het niet nodig om mee te werken tijdens de afwas en het onderhoud van de keuken, dan volgt er een 
ordemaatregel die tot uitsluiting kan leiden. 
 

Art K.1.7 
De school doet aan selectieve afvalinzameling, volg hierbij de aangegeven instructies. 
 

Art K.1.8 
Gsm- toestellen, I-pads, en dergelijke zijn niet toegelaten in de werkplaats. Deze worden bij aanvang van de les afgegeven en in een locker 
bewaard. 

 
Art K.1.9 Er wordt niet gegeten of gedronken tijdens de praktijkles behalve tijdens eetmoment.  

 
 

 
 

Art K.2 Persoonlijke veiligheidsuitrusting 
 

Art K.2.1 
Een wit of zwart vest met mouwen (koksvest) is verplicht in de keuken.  
Je kan dit zelf aankopen of via de school. De schort wordt wekelijks gewassen en mee naar  
school gebracht en bij de minste beschadiging wordt deze onmiddellijk hersteld. Vergeet jij je koksvest of werkschoenen neem je niet deel aan de 
praktijkles en krijg je andere taken van je leerkracht. 

Art K.2.2 
Lang haar wordt samengebonden in een staart.  
 

Art K.2.3  
Het dragen van een kapje, haarnetje, op het hoofd is verplicht gedurende de hele keukenpraktijk.  
Het dragen van een gewone pet of hoofddoek als alternatief is niet toegelaten. 
Het dragen van een sjaal is niet toegelaten.  

Art K.2.4 
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Platte gesloten waterbestendige schoenen met anti -slip zolen en stalen tip zijn verplicht tijdens de praktijkles, deze schoenen worden best in de 
lockers bewaard.  
Word de voorgeschreven bedrijfskleding niet gedragen dan volgt er een ordemaatregel die zelfs tot uitsluiting van de richting kan leiden. 

 
Art K.2.5 

Men heeft altijd een zuivere zakdoek bij zich (niet met de vingers in de neus of oren prutsen) 
 

Art K.2.6 
Elke wonde aan vingers of handen moet onmiddellijk ontsmet en verzorgd worden met een waterdichte pleister (blauwe kleur). Het dragen van 
plastic handschoenen is aan te raden bij verwondingen aan de handen en het werken met producten. Heb je kunstnagels dan draag je tijdens de 
praktijklessen handschoenen die voldoen aan de normen van HADCP in de keuken. 
 
 

Art K.2.7 
Hij of zij die ziek is blijft uit de praktijkles (besmetting). 
 

Art K.2.8 
Nies of hoest niet in de nabijheid van voedsel. Na een nies- of hoestbui steeds de handen wassen. 
 

Art K.2.9 
Uit het oogpunt van een perfecte hygiëne mag men niet op werktafels of werkbladen zitten. 
 
 

Art K.3 Veilig werken 
 

Art K.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 K.3.2 
Gebruik enkel het gereedschap voor het doel waarvoor het bestemd is. Stel je een defect aan een gereedschap vast, breng dan onmiddellijk de 
leraar op de hoogte. 
 

 
Art K.3.3 

Volg steeds zonder discussie de veiligheidsinstructies die, ofwel mondeling door de leraar worden gegeven, ofwel onder tekstvorm zijn aangebracht, 
ofwel in de vorm van pictogrammen zijn voorgesteld. 
 

Art K.3.4 
Spelen en pesterijen verhogen zeer sterk het risico op ongevallen en worden dus absoluut niet getolereerd. 
 

Art K.3.5 
Wanneer gerief opzettelijk wordt beschadigd, dient dit zelf te worden bekostigd. 
 

 
Art. K.3.6 

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 K.4 Brandpreventie 
 

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

 
Art K.4.2 

Zorg dat je op de hoogte bent van de plaats van de brandblusser en de nooduitgang. 
 

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

Art K.4.4 
Controleer of alle elektrische apparaten (behalve frigo en diepvries) na de les uitgeschakeld zijn. 

 

Art K.5     Algemene afspraak 
 
Art K.5.1 

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

 
 
 

 
 
 


