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Overeenkomst realisaties haarzorg/haarstilist 

 

Deze overeenkomst wordt afgesloten door twee partijen, namelijk enerzijds de 

vakleerkrachten en de leerling van 2/3/4/5/6/7 HZ. Het niet naleven van deze 

overeenkomst gaat gepaard met sancties op school.  

 

1. Steeds al het vooraf besproken cursus/materiaal meebrengen: cursus geordend in 

een map, balpen, fluostift, lat, tekenpotlood, gom, slijper en kleurpotloden. Er wordt 

niets uitgeleend aan elkaar. 

 

2. De leerling is zelf verantwoordelijk voor een ordelijke cursus die van foto’s, schetsen 

en dergelijke door hem/ haar wordt voorzien. De leerkracht zal regelmatig de cursus 

opvragen en beoordelen. 

 

3. Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag 

afgegeven. Een taak, die je niet inlevert op de afgesproken datum –zoals genoteerd 

in de schoolagenda– heeft tot gevolg dat op een score van 10 punten, 2 punten 

worden in mindering gebracht. Je spreekt eveneens een nieuwe inleverdatum af met 

de leraar. Indien je hiermee niet in orde bent, krijg je een nul voor je taak. Dit kan 

gevolgen hebben voor je eindbeoordeling (zie schoolreglement 2.3.4 de deliberatie). 

Bij afwezigheid je taak steeds de volgende les afgegeven, behalve wanneer het 

anders wordt afgesproken; de leerkracht laat dan een nota in de agenda schrijven. 

 

4. Elke les dient te worden gestudeerd omdat elke volgende les een overhoring kan 

worden gegeven zonder dit vooraf aan te kondigen.   

 

5. Bij afwezigheid wordt de overhoring/toets (zowel voor een praktijk- als voor een 

theorieles)automatisch de volgende les afgelegd of wordt de taak afgegeven. Enkel 

herhalingstoetsen worden aangekondigd en in de agenda genoteerd. 
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6. Na een afwezigheid informeert de leerling zich via de agenda op Smartschool over 

de geziene leerstof of gekregen taken van praktijk- en of theorielessen. Indien er 

moeilijkheden optreden, neemt de leerling zelf contact op met de leerkracht. 

 

7. Voor elke praktijkles wordt van de leerling verwacht dat hij/zij al het materiaal bijheeft, 

alsook de betreffende cursus, handdoeken en schort. 

 

8. De praktijkkoffer is voorzien van een slot !! Op de buitenkant van de koffer staat jouw 

naam vermeld. Elke leerling heeft de mogelijkheid om 1 koffer in de kast te plaatsen. 

(maximale hoogte van 67cm ) De rest van jouw persoonlijk materiaal 

(praktijk/boeken) kan je veilig opbergen in een locker.(waarborg) 

 

9. De leerlingen brengen een model mee op de afgesproken datum. Datum wordt door 

de leerkracht bepaald. 

 

10. Wanneer een leerling geen model bij heeft op de afgesproken datum dan kan/mag 

de leerling de opgelegde techniek op een oefenhoofd uitvoeren in de tweede graad. 

Gelieve er rekening mee te houden dat er eventueel kan gevraagd worden om een 

extra oefenhoofd aan te kopen als de haren te kort zijn (indien men geen model 

voorziet). Op bepaalde LPD zal je dan een “0” krijgen. 

 

11. Het is de leerkracht die bepaalt wanneer de les ten einde is en wanneer de leerlingen 

het lokaal mogen verlaten. Het is eveneens de leerkracht die controleert of de 

opgelegde taken door de leerlingen nauwkeurig werden uitgevoerd. Ook het 

onderhoud van materialen en materieel van het salon behoort daartoe gezien zij dit 

ook later moeten uitvoeren. 

 

12. Boekentassen/rugzakken/handtassen horen op de grond, zitten doet men op een 

stoel en jassen horen aan de kapstok. 

 

13. Eigen praktijkmateriaal is voorzien van een persoonlijk kenmerk. 
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14. De leerlingen zorgen nauwgezet voor een goede persoonlijke hygiëne. Er wordt 

steeds een  schort gedragen tijdens de praktijklessen. Tijdens examens/GIPPEN 

moeten de leerlingen volledig in het zwart gekleed zijn. De regels van het 

schoolreglement ivm kledij blijft ook hier van toepassing (zie ABC wijzer).Juwelen 

aan de vingers en handen worden niet gedragen (festivalbandjes horen hier ook bij)  

Enkel een uurwerk is een werkinstrument. De lengte van de nagels mogen niet 

hinderen bij het uitvoeren van de praktijk dwz dat de vrije boord 2mm voorbij de 

vingertop mag komen. Kunstnagels worden niet gedragen totdat de lkr hier anders 

over beslist.  

Tijdens de lessen praktijk hebben de leerlingen ook ongeschreven lichaamsdelen 

(dwz geen tekeningen, namen geschreven met alcoholstift op de armen,..) anders 

kan de leerkracht vragen om dit te verwijderen.    

 

15. De leerkracht bepaalt welke leerlingen samenwerken en welke taak elke leerling dient 

uit te voeren. 

 

16. De leerlingen tonen respect voor alle personen, materieel van zichzelf en van 

anderen en treden steeds beleefd en vriendelijk op. 

 

17. Leerlingen mogen (maar moeten niet) hun materiaal/cursus op school laten maar zijn 

en blijven zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijk materiaal/cursus. Het 

huurmateriaal in 2de en 3de jaar blijft op school ! 

 

18. Uiteraard blijven ook alle regels en afspraken van het schoolreglement van 

toepassing tijdens, voor en na de lessen Haarzorg en dienen zij strikt te worden 

nageleefd.  

 

19. Extreme haarkleuren zijn toegelaten zolang ze verzorgd zijn. 

 

20. De ODD is een verplichte dag voor de leerlingen van 6 en 7 haarzorg. Op deze dag 

worden zij verwacht voor het uitvoeren van hun integrale opdracht op model. Indien 

zij niet aanwezig kunnen zijn zorgen zij voor een geldig doktersattest. De uren worden 

op voorhand aan de leerling meegedeeld. 
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21. Deelname aan een buitenschoolse activiteit is voor alle leerlingen haarzorg/haarstilist 

verplicht. Dit initiatief past binnen de studierichting haarzorg/haarstilist waar 

competenties bereikt moeten worden De vakgroep haarzorg organiseert deze 

activiteiten. Elke leerling zal deelnemen aan één of meerdere activiteiten per jaar via 

beurtrol. Deze activiteit kan gepland worden op een avond of in een weekend. 

Leerlingen die niet op eigen initiatief ter plaatse geraken spreken de betrokken 

leerkrachten aan. Bij afwezigheid wordt er gezorgd voor een geldig doktersattest. 

 

22. Er is tijdens de salondienst telkens een salonverantwoordelijke. Deze is 

verantwoordelijk voor de kassa en zorgt er ook voor dat er geen negatief  kassa-

verschil is. 

 

23. Leerling die zijn/haar materiaal niet bij heeft krijgt een andere opdracht.  

- Andere technieken inoefenen (zonder punten) 

- Handdoeken vouwen 

- Kasten uitwassen 

- Schrijfwerk aan tafel 

 

24. Leerlingen hebben twee dagen de tijd om te zorgen dat ze nieuw materiaal hebben. 

Mevr Smolders heeft normaal gezien al het materiaal in stock. Er wordt wel een 

contante betaling gevraagd. Er komt niets op de schoolrekening. Vb puntkam gaat 

stuk op maandag. Woensdag is de leerling terug in orde met het materiaal.  

 

25. Didactische materiaal van de lkr kan éénmalig gebruikt worden om de leerling 

verder te helpen. Lkr heeft haar materiaal ook nodig om de technieken te 

demonstreren. 

 

26. 3 keer niet in orde = sanctie. Dit geldt zowel voor praktijkmateriaal als de cursus 

nodig voor het volgen van de lessen. 

 

27. Gebruik van de lift voor het vervoeren van de koffers is enkel toegestaan met 

toestemming van de leerkracht. Sanctie bij het niet naleven van de afspraak. 
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28. Tijdens de lessen wordt er niet naar het toilet gegaan. Met uitzondering van 

doktersattest en plots onwel worden. Jullie gaan dan naar het onthaal waar jullie de 

sleutel krijgen. Jouw naam wordt genoteerd aan het onthaal. 

 

29. Alle leerlingen gaan tijdens de pauze naar buiten. Enkel leerlingen die model zitten 

kunnen binnen blijven mits toestemming van de leerkracht. 

 

30. De lokalen zijn opengetrokken, we hebben geen aparte vaklokalen meer. De 

leerlingen blijven in hun “klaslokaal”. Enkel mits toestemming van jouw lkr. Kan je 

materiaal halen. Lkrn kunnen jou steeds aanspreken indien jouw gedrag niet correct 

is. Sanctie indien de leerling zich niet houdt aan de afspraak. 

 

31.  De leerlingen pauzeren niet in de gang aan het onthaal. Enkel de modellen/klanten 

mogen hier plaatsnemen indien het salon nog niet geopend is (wachtruimte). 

Sanctie indien de leerlingen hier rondhangen. 

 

                 

 

 

 

 


