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Werkplaatsreglement Eerste graad 

1ste graad:  

1ste leerjaar A en B 

Industriële wetenschappen 

Mechanica - Elektriciteit 

Bouw- en Houttechnieken 

Nijverheid 

 

Art G.0 Belangrijke aandachtspunten  
 

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

de leerkracht en opgeborgen in een kistje/ box. Voor het einde van de les kan de leerling zijn toestel terug 

afhalen. 
 

 

Art. G.1 Orde en netheid 

 

Art. G.1.1. 

Na het gebed neemt de leerling zijn genummerde werkkledij van de voorziene kapstok, begeeft zich 

dan naar de opbergkast voor zijn werkstukken, neemt zijn werkmap en opbergdoos en begeeft zich 

naar zijn aangeduide plaats aan de werkbank. 

 

Art. G.1.2.  

Wanneer de leerlingen zittend aan hun werkbank mogen werken, zoals solderen, sommige 

draadplooioefeningen, enz., nemen zij hun stoel van hun vaste plaats uit het lesgedeelte. 

 

Art. G.1.3. 

Controleer bij het begin van de les je lestafel, werktafel, oefenbord, werkpaneel of toestellen, op 

eventuele beschadigingen en meldt dit onmiddellijk aan je leraar. 

 

Art. G.1.4. 

Werk ordelijk en overzichtelijk, ruim gereedschappen die je niet meer nodig hebt, onmiddellijk op. 

Maak vervuilde gereedschappen eerst zuiver alvorens ze op te bergen. 

De gereedschappen op de aangeduide plaatsen op het gereedschapsbord en in de 

gereedschapskast. 

 

Art. G.1.5.  

Op het einde van de praktijktijd wordt de werkplaats grondig geborsteld. Hiermee wordt 10 minuten 

voor  het einde van de les begonnen. Stoppen aan de machines gebeurt 15 minuten voor het 

belsignaal. 

 

Art. G.1.6. 

Alle afval wordt opgeruimd en in de daartoe bestemde bakken gesorteerd. De school doet aan 

selectieve afvalinzameling, volg hierbij de aangegeven  instructies. 
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Art. G.1.7. 

Eventueel gemorste vloeistoffen (koelolie, verf, aftekeninkt, …) worden onmiddellijk verwijderd. 

 

Art. G.1.8. 

Verfresten of producten waarmee verfborstels werden uitgewassen  dienen in een daarvoor 

bestemde bus gegoten te worden. 

 

Art. G.1.9. 

Op het einde van de les gaat men gezamenlijk zijn handen wassen; dit verloopt ordelijk en in stilte. 

 

 

Art. G.2 Wasplaats  

 

Art. G.2.1. 

Het is niet toegelaten verfborstels  of verfrollen uit te wassen in de wasbakken; 

 

Art. G.2.2. 

Het is verboden producten, zoals verf, kleursel, thinner, enz. te morsen of  uit te gieten in de 

wasbakken. 

 

Art. G.2.3. 

De leerlingen maken gebruik van de voorziene handwasmiddelen en drogen hun handen met de 

voorziene papieren handdoekjes. Zuinigheid: slechts één papiertje. De gebruikte papiertjes steeds 

in de daarvoor bestemde bakken werpen.  

 

 

Art. G.3 Werkkledij en veiligheidsuitrusting 

 

Art. G.3.1. 

De leerlingen zijn verplicht gebruik te maken van de voorziene werkkledij. Zij dragen zorg voor deze 

kledij, deze is geen poetsdoek. 

 

Art. G.3.2. 

Bij het einde van de les, alvorens de leerlingen hun handen gaan wassen, wordt de werkkledij terug 

op de voorziene plaats gehangen. 

 

Art. G.3.3. 

De nodige veiligheidsuitrustingen zijn voorhanden  en dienen verplicht door iedereen op de nodige 

plaatsen en op de juiste manier te worden gedragen. 
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Art. G.4  De opbergkast voor werkstukken en 

persoonlijke  

gereedschappen van de leerling 

 

Art. G.4.1. 

De leerling zorgt voor een persoonlijke opbergdoos voor zijn werkstukken en persoonlijke 

gereedschappen, alsook twee poetsdoeken.  

 

Art. G.4.2. 

Bij het begin van de les neemt de leerling zijn werkmap en opbergdoos uit de opbergkast en begeeft 

zich naar zijn aangeduide plaats aan de werkbank. 

 

Art. G.4.3. 

De werkmap en opbergdoos van de leerling wordt bij het einde van de les steeds terug opgeborgen 

in de kast. 

 

Art. G.4.4. 

De werkstukken  blijven steeds ter controle in de opbergkast. 

 

 

Art. G.5 Veilig werken 

 

Art. G.5.1. 

Ken je de veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van een toestel of product niet, vraag dan de nodige 

inlichtingen hieromtrent aan je leerkracht. 

 

Art. G.5.2. 

Gebruik steeds de machinebeveiligingen op de juiste manier. 

 

Art. G.5.3. 

Gebruik enkel het gereedschap waarvoor het bestemd is. Stel je een defect aan een gereedschap 

vast breng dan onmiddellijk de leerkracht op de hoogte. 

 

Art. G.5.4. 

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. G.5.5. 

Spelen en pesterijen verhogen zeer sterk het risico op ongevallen en worden dus absoluut niet 

getolereerd. 

 

Art. G.5.6. 

Zorg dat je kleren, vooral aan je armen, niet te loshangend zijn. Dit is een gevaar aan de machines. 

 

Art. G.5.7. 
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Het is verboden om loshangende juwelen aan de handen of onderarm te dragen (armband, horloge, 

ring,…). 

 

Art. G.5.8. 

Lange haren mogen niet los gedragen worden, deze moeten  steeds samengebonden of onder een 

pet opgestoken zijn.  

 

Art. G.5.9. 

Tijdens een verspanende machinale bewerking (boren, zagen,slijpen, …) is het dragen van een 

veiligheidsbril verplicht. 

 

Art. G.5.10 
 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. G.6 Brandpreventie 

 

Art. G.6.1. 

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

 

Art. G.6.2. 

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

 

Art. G.6.3. 

Zorg ervoor dat de vluchtwegen steeds vrij blijven van obstakels. 

 

Art. G.7 Beleefdheid, verdraagzaamheid en gedrag 

 

 

Art. G.7.1. 

Gedraag je steeds hoffelijk tegenover de leerkrachten en medeleerlingen. 

 

Art. G.7.2. 

Doe nooit een medeleerling aan, wat je zelf niet wil aangedaan worden. Heb je problemen met een 

medeleerling meldt dit aan je klastitularis of vakleerkracht. 

 

Art. G.7.3. 
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Roepen en spelen doe je niet in een werkplaats. 

 

Art. G.7.4. 

Het is verboden de werkplaats zonder toelating te verlaten. 

 
 

 

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


