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INLEIDING 

 
Beste ouders, beste leerling, 
 
In onze vaklokalen wordt met arbeidsmiddelen, machines en/of producten gewerkt. Om de 
veiligheid te kunnen garanderen moeten de regels van dit reglement stipt nageleefd worden. 
Het is een aanvulling op het algemeen schoolreglement. 
 
Bij het overtreden van het reglement kunnen er sancties getroffen worden gaande van een 
aangepaste straf tot schorsing en zelfs uitsluiting. 
Opzettelijke beschadigingen aan machines, gereedschappen of grondstoffen en schade door 
vandalisme zullen moeten vergoed worden. 
 
We rekenen erop dat alle leerlingen het reglement voor vaklokalen ernstig nemen en het 
zullen naleven.  
 
Dit reglement is van toepassing voor zowel de basis- als de secundaire scholen. 
 
De directie. 
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Elke leerling heeft recht op een goede vakopleiding. Met dit reglement willen we hiervoor de 
best mogelijke omstandigheden creëren. 
 
Dit reglement is van toepassing in alle vaklokalen (inclusief werkplaatsen, labo’s, ateliers, 
verzorgingslokalen en keukens) van Schoolbestuur Sint-Paulus vzw en maakt deel uit van het 
schoolreglement. Het bestaat uit een algemeen gedeelte en een specifiek gedeelte, dat enkel 
van toepassing is in bepaalde lokalen. De benaming ‚vaklokaal‘ geldt als algemene term voor 
de hierboven beschreven lokalen. Dit reglement is een aanvulling op het schoolreglement. 
Akkkoord gaan met het schoolreglement impliceert automatisch akkoord gaan met het 
reglement voor vaklokalen. 
 
Veiligheidsmaatregelen zijn gericht op het voorkomen van arbeidsongevallen en de daarmee 
gepaard gaande lichamelijke schade. Ook materiële schade aan de gebouwen, installaties en 
de uitrustingen kunnen met deze maatregelen worden voorkomen. 
 
Op de arbeidsplaats ben je een gelijkgestelde werknemer. Dat wil zeggen dat je valt onder 
dezelfde regelgeving als de leerkrachten van wie je op dat moment les krijgt. 

 
Bij het niet-naleven van dit reglement kan je een mondelinge of schriftelijke verwittiging 
krijgen. Indien nodig worden herstellingskosten aangerekend. 
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ALGEMEEN REGLEMENT 

Begin van de les 
 Vaklokalen zijn enkel toegankelijk onder begeleiding van een leraar of coördinator.  

 Hang je kledingstukken ordelijk op en zet je boekentas op de daartoe aangeduide plaats.  

 Laat waardevolle voorwerpen NOOIT in je kleding of boekentas achter.  

Tijdens de les 
 Werk volgens de regels van goed vakmanschap. 

 Leerlingen die hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet dragen of gebruiken, kunnen 
om veiligheidsredenen niet deelnemen aan de normale opdracht. Zij krijgen een 
aangepaste opdracht. 

 Voer enkel werken uit waarvoor je bevoegd bent en waarvan je de gevaren kunt 
inschatten. 

 Werk nooit met toestellen waarvan je het gebruik niet kent. 

 Gebruik de toestellen en machines zoals aangeleerd, in overeenstemming met de 
richtlijnen van de fabrikant. 

 Werk aan je vaste of aangeduide plaats.  

 Bij de minste hapering of slechte werking schakel je de machine of het toestel uit en 
verwittig je de leerkracht.  

 Voer nooit zelf herstellingen uit. 

 Bij het begin van een onderbreking (bv. pauze, evacuatie, ...) zet je de machines en 
toestellen uit.  

 Werkstukken en gereedschappen blijven in het vaklokaal. 

 Respecteer de infrastructuur van de school. Misbruiken en opzettelijke beschadigingen 
worden aangerekend.  

 Vermijd onnodig lawaai.  

 Ruim de kleine onderdelen die tijdens het werk op de grond terechtkomen, onmiddellijk 
op.  

 Zorg ervoor dat je gereedschap en verlengkabels nooit struikelgevaar veroorzaken.  

 Ruim water, olie of een ander product dat toevallig op de vloer terechtkomt, onmiddellijk 
op. 

 Zorg ervoor dat de trappen, doorgangen en brandblusmateriaal steeds vrij blijven. 

 Vermijd nutteloos rondlopen voor het bijhalen van benodigdheden.  

 Ongevraagd heb je geen toegang tot kasten en opslagplaatsen. 

 Je gebruikt geen audio-apparatuur of gsm. 

Einde van de les 
 Wacht op het teken van de leerkracht om te stoppen en op te ruimen. 

 Laat je werkplek proper en opgeruimd achter. 

 Leg alles terug op de daarvoor voorziene plaats. 

 Je verlaat het lokaal pas na toelating van de leerkracht. 
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PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) 
 Draag de voorgeschreven PBM. Ze beschermen je je tegen risico’s waarvan bekend is 

dat die tot kwetsuren kunnen leiden. 

 Draag de gepaste werkkledij volgens de voorschriften van het lokaal of werk. Breng 
geen wijzigingen aan je kledij aan. Je kledij is vrij van teksten en tekeningen. 

 Je draagt kledij van de school. 

 Indien het dragen van veiligheidsschoenen verplicht is, dan draag je enkel type S3. 

 Als je een pictogram niet begrijpt, vraag je uitleg aan je leerkracht. 

Hygiëne 
 Draag propere werkkledij. Neem de kledij elke vakantie mee naar huis om te (laten) 

wassen. 

 Draag nooit lange haren, bind ze samen. (specifiekere maatregelen zijn terug te vinden 
in het reglement per richting) 

 Sjaals, uurwerken, ringen, halskettingen en andere sieraden worden voor de les 
uitgedaan en opgeborgen. 

 Polsbandjes of festivalbandjes zijn VERBODEN in alle vaklokalen. 

 Was na het werk je handen met water en zeep. 

Eet-, rook- en alcoholverbod 
 Er geldt een rookverbod op het volledige schooldomein. 

 Tijdens de les drink, eet of snoep je niet tenzij het een les voeding is. 

Ongevallen 
 Kleine kwetsuren laat je steeds verzorgen in het lokaal. 

 Grotere kwetsuren laat je verzorgen op het secretariaat. 

 Bij ongeval schakel je onmiddellijk alles uit met de schakelaar of de noodstop. 
 

Praktijkuitrusting 
 Draag zorg voor je gereedschap. Je bent er zelf verantwoordelijk voor. 

 Leen je gereedschap niet uit. 

 Verlies of beschadiging wordt aangerekend. Dit geldt ook voor verbruiksmaterialen. 

 Meld een defect onmiddellijk aan de leerkracht. 

 

Transportmiddelen 
 Gebruik transportmiddelen zoals een mechanische of elektrische handtranspallet of 

een stootkar enkel waarvoor ze bedoeld zijn. 

 Gebruik ze nooit als personenvervoermiddel. 
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Gebruik van toestellen, arbeidsmiddelen en machines 
 Voordat je begint te werken, lees je de veiligheidsinstructiekaart.  

 Informatie over de bediening krijg je van je leerkracht. 

 Machineveiligheden laat je altijd op hun plaats en in werking. 

 Controleer de goede werking van de uitrusting. Meld defecten onmiddellijk aan de 
leerkracht. 

Sorteerregels 
 Sorteer het afval volgens de algemene sorteerregels.  

 Voor gevaarlijke producten gelden specifieke regels: 
o Spring voorzichtig om met gevaarlijke producten. 
o Raadpleeg bij het gebruik van gevaarlijke producten steeds de bijhorende P- 

en H-zinnen op de verpakking.  
o Bewaar gevaarlijke producten in de oorspronkelijke verpakking en op de 

juiste opbergplaats.  
o Verwijder gevaarlijke producten volgens de richtlijnen, gooi ze nooit zomaar 

in de afvoer of vuilbak. 

Werkernst 
 In de vaklokalen wordt ernstig gewerkt. Er wordt niet gespeeld en geen grappen 

uitgehaald. 

Gebruik van de noodstop 
 Een noodstop dient enkel om een machine te stoppen in noodgevallen. 

 Zorg dat je weet waar de noodstop zich bevindt op de machines. Zo kan je optreden 
als het nodig is.  

  



 

 

7 Reglement voor vaklokalen 

September 2022 

SPECIFIEK REGLEMENT 

BUSO 

voor de afdelingen lassen, houtbewerking en 
groendienst 

In de werkplaats 
 Kleed je om in stilte. 

 Berg je kledij en je boekentas op in de daartoe aangeduide kast. 

 Laat waardevolle voorwerpen zoals juwelen, horloge, geld, GSM, mp3, enz... NOOIT 
achter in je kast (of jas of boekentas). De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of 
beschadiging. Geef waardevolle spullen bij aanvang van de les af aan de leerkracht. 

 Je mp3, mp4 of radio mag je tijdens de praktijklessen niet aanzetten. 

 Werk steeds ernstig. Spelletjes of grappen kunnen gevaar opleveren. 

 Blijf steeds op je eigen werkpost, laat de andere leerlingen met rust, respecteer hun werk. 

 Verlaat de werkplaats nooit zonder toestemming van je leerkracht. 

 Zonder schriftelijke toestemming mag je geen werk voor andere leerlingen, familie of 
kennissen buiten de school uitvoeren. 

 Op het einde van de les geeft je leerkracht het sein voor het beëindigen van de les. 

 Ruim je werkpost steeds op en berg alles terug ordelijk op zijn plaats. 

 Verlaat het vaklokaal pas na het belsignaal en nadat de leerkracht daarvoor toelating 
gegeven heeft. 

 Ga nooit in het vaklokaal zonder leerkracht, ook niet tijdens de speeltijd of onder de 
middagpauze. 

 

Orde en netheid in het vaklokaal 
 Ordelijk en methodisch werken zijn een teken van goed vakmanschap. Draag daarom je 

steentje bij aan orde en netheid. Wees bij het einde van de les behulpzaam bij het 
reinigen-en in orde brengen van het vaklokaal. 

 Ruim alle afval op, sorteer het en breng het naar de daartoe bestemde plaatsen. Plaats 
geen vuil op of in de kleerkasten. 

 Hou steeds de ingangen, doorgangen en nooduitgangen vrij. 

 Breng op het einde van het werk alle gereedschap terug op zijn plaats. Zet alle machines 
uit. Draai de gaskranen, perslucht en het water dicht en doe het licht uit. 

 

Hygiëne in het vaklokaal 
 Om hygiënische redenen mag je niet eten, drinken, snoepen of kauwen tijdens de 

praktijkles. 

 Was je handen na het werk. Spring zuinig om met de speciale zepen die de school ter 
beschikking stelt. Gebruik nooit benzine, thinner of een ander oplosmiddel om je handen 
te wassen. 

 Beperk tijdens de praktijklessen het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In 
dringende gevallen vraag je toestemming aan je leerkracht. Meld je bij je terugkomst 
onmiddellijk bij de leerkracht. 
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 Houd de toiletten steeds zuiver. Verniel geen toiletpapier. Roken op de toiletten is 
verboden. 

 Houd je werkkledij steeds proper. Laat ze elke vakantie wassen, zodat er geen 

hinderlijke lichaamsgeuren ontstaan. Gescheurde kledij moet onmiddellijk hersteld 

worden. 

Veilig werken 
 Machines mag je enkel gebruiken in opdracht of met toestemming van de leerkracht. 

 Als je de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een machine, toestel of product 
nog niet kent vraag dan eerst de nodige informatie aan de leerkracht. 

 Laat je op voorhand uitleggen hoe een machine werkt en hoe je ze gebruikt. 

 Als je een defect aan een machine of gereedschap vaststelt, breng dan onmiddellijk je 
leerkracht op de hoogte. 

 Machines mag je enkel herstellen of afstellen als ze volledig zijn stil gelegd met de 
hoofdschakelaar. 

 Verlaat de machine niet zonder ze stilgelegd te hebben. Houd de ruimte rond de machine 
steeds vrij. 

 Na gebruik breng je alles steeds terug op zijn plaats. Opzettelijke beschadiging of verlies 
moet je vergoeden. 

 Zorg dat je steeds weet waar de noodstop van de machine is. 

 Collectieve beschermingsmiddelen mag je nooit wegnemen of overbruggen. 

 Volg de veiligheidsinstructies van de leerkracht steeds goed op. 

 De leerlingen van de opleidingen hoeklasser en werkplaatsschrijnwerker dragen een 
blauwe katoenen overall. Een overall in nylon is brandgevaarlijk. 

 Gebruik steeds de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen waar dit vereist 
is: 
o een veiligheidsbril bij verspanende bewerkingen zoals slijpen, boren, draaien, 

schaven, zagen, frezen en afbikken 
o een lasbril bij het gaslassen 
o een laskap of lashelm en indien nodig een leren schort bij het elektrisch lassen 
o veiligheidsschoenen in de opleidingen hoeklasser, werkplaatsschrijnwerker en 

groenvoorziening. Het type dat je moet dragen is S3. 
o indien nodig veiligheidshandschoenen 
o indien nodig gehoorbescherming in de opleidingen hoeklasser, 

werkplaatsschrijnwerker en groenvoorziening 

 Ringen, festivalbandjes, armbanden, kettingen, halssnoeren, loshangende 
kledingstukken en lange haren zijn gevaarlijk bij het werken met/aan machines en zijn 
dus om veiligheidsredenen verboden. Wie lange haren heeft gebruikt bindt ze samen of 
draagt een haarnetje. 

Gebruik van de schooluitrusting 
 Gereedschap van de school mag je enkel gebruiken in opdracht of met toestemming van 

je leerkracht. 

 Spring zuinig om met de grondstoffen die de school ter beschikking stelt. Voor verlies of 
schade ten gevolge van opzettelijke verspilling of door ondoordacht gebruik kan door de 
school een vergoeding gevraagd worden. 

 Machines en gereedschappen worden niet uitgeleend voor privé gebruik. 
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Brand 
 Bij het begin van het schooljaar zal de leerkracht de evacuatie-instructies bespreken 

zodat elke leerling weet wat te doen ingeval van brand. Er zal ook een evacuatieoefening 
gehouden worden. 

 Het evacuatiealarm kan gegeven worden door het indrukken van het glas van de rode 
alarmkastjes. met breekvenstertjes. Hierdoor worden de evacuatiesirenes in werking 
gesteld. Het evacuatiealarm (sirene) geeft aan dat er brand is en dat iedereen 
onmiddellijk buiten moet. 

 Als je een vals alarm geeft zal je streng gestraft worden. 

 Zorg dat je weet waar de blustoestellen hangen en hoe de toestellen werken om geen 
kostbare tijd te verliezen in geval van brand. 

 Respecteer de inspanningen die de school doet om er voor te zorgen dat er voldoende 
blusmiddelen zijn. Meld elk gebruik van een blustoestel aan de leerkracht zodat het kan 
bijgevuld of vervangen worden. Misbruik deze toestellen niet. 

 Houd de vluchtwegen steeds vrij. Stapel niets voor nooduitgangen of blusmiddelen. 

 Schenk de nodige aandacht aan veiligheidspictogrammen en volg ze op. 
 

EHBO 
 Kleine verwondingen kunnen in het vaklokaal verzorgd worden door de leerkracht. 

 Ernstige kwetsuren worden behandeld in het EHBO-verzorgingslokaal naast het 
secretariaat. 

 Verwittig de leerkracht als je persoonlijke gezondheidsproblemen hebt. 
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SPECIFIEK REGLEMENT 

EERSTE GRAAD 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Het dragen van een werkpak en veiligheidsschoenen is niet verplicht. Alle andere PBM zijn 

aan de respectievelijke machines wel verplicht. 
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SPECIFIEK REGLEMENT 

 ELEKTRICITEIT EN ELEKTRONICA 

 Als praktijkleerling elektriciteit/elektronica ben je onderworpen aan het AREI. 

 Het attest BA4 bepaalt welke handelingen je volgens het AREI zelfstandig mag uitvoeren 
in het kader van de opleiding. Indien nodig, krijg je dit attest van je leerkracht in het begin 
van het schooljaar. 

 

Gebruik van perslucht  
 Gebruik perslucht niet om machines of kleding te reinigen.  

Gebruik van meetapparatuur  
 Een meetopstelling breng je niet onder spanning zonder voorafgaande controle en 

toestemming van je leerkracht.  

 Schakel nooit de spanning van meetopstellingen van je medeleerlingen in. 

 Zet meetapparatuur steeds terug op de oorspronkelijke plaats. 

 Schakel meettoestellen uit op het einde van de les. 

 Bij de uitvoering van proeven mag de voedingsspanning pas ingeschakeld worden na 
uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht.  

 Beschadiging aan praktijk- of labo-uitrusting meld je onmiddellijk aan de leraar. 

 Elektrische kasten zijn altijd op slot en enkel toegankelijk voor personen die hiervoor zijn 
opgeleid. 
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SPECIFIEK REGLEMENT 

GRAFISCHE TECHNIEKEN / DRUKTECHNIEKEN 

Algemeen 
 Je werkt steeds op de plaats die je door de leerkracht werd toegewezen. Onnodige 

verplaatsingen worden vermeden. 

 Zacht spreken met de leerlingen van dezelfde groep is toegestaan, maar hardop praten 
met de leerlingen van een andere groep kan niet geduld worden.  

 Breng de leerkracht op de hoogte van ieder ongeval, klein of groot. 

 Sla op het einde van de les je werk op en sluit je computer  
 

Producten 
 Op de recipiënten van de producten staan er symbolen vermeld, die aangeven waarom 

ze gevaarlijk zijn. Lees ze zorgvuldig.  

 Verfpotten of flessen worden na gebruik onmiddellijk afgesloten en op hun plaats 
teruggezet. Je let er op dat deksels of stoppen van verschillende potten/flessen niet 
verwisseld worden. 

 Verfpotten en afval verzamel je in de juiste recipiënt. 

 In de gootsteen giet je alleen vloeistoffen die niet in de afvalcontainers moeten worden 
verzameld. 

 

Hygiëne 
 Tafels hou je steeds zuiver; gemorste stoffen en overtollige papieren worden onmiddellijk 

opgeruimd. 

 Was je handen grondig voor je het atelier verlaat. 

 Voor het drogen van de handen zijn handdoekjes voorzien; gebruik nooit je atelierschort. 
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SPECIFIEK REGLEMENT 

MECHANICA EN LASSEN 

Gebruik van gassen 
 Je bedient gasflessen en -leidingen enkel na toelating van je leerkracht. 

 Een leiding neem je pas na controle terug in gebruik. 

 Indien je vermoedt dat een leiding of een verbinding lekt, verwittig je je leerkracht.  

 

Voorzorgsmaatregelen bij het lassen 
 Verwijder brandbaar materiaal van de lasplaats. 

 Controleer of de gasflessen vastgemaakt zijn. 

 Verplaatsen van flessen: maak de fles steeds vast op het daarvoor voorziene 

flessenwagentje.  

 Zorg er voor dat op het einde van de les steeds alle flessen dicht zijn. 

 Gooi nooit hete werkstukken in de afvalbak. 

 Leg de flessen nooit plat. 

 Plaats de flessen nooit bij een warmtebron. 

 Verwittig bij beschadigde flessen onmiddellijk de leerkracht. 

 

Gebruik van perslucht  
 Gebruik perslucht nooit  kleding te reinigen.  

 Een veiligheidsbril is verplicht bij elk gebruik van perslucht.  
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SPECIFIEK REGLEMENT 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Verplaatsingen 
 De verplaatsingen naar sporthal, zwembad, externe terreinen,… gebeuren ordelijk en 

rustig. Je respecteert de verkeersregels.  
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SPECIFIEK REGLEMENT 

MECHANICA EN LASSEN 

Gebruik van gassen 
 Je bedient gasflessen en -leidingen enkel na toelating van je leerkracht. 

 Een leiding neem je pas na controle terug in gebruik. 

 Indien je vermoedt dat een leiding of een verbinding lekt, verwittig je je leerkracht.  

 

Voorzorgsmaatregelen bij het lassen 
 Verwijder brandbaar materiaal van de lasplaats. 

 Controleer of de gasflessen vastgemaakt zijn. 

 Verplaatsen van flessen: maak de fles steeds vast op het daarvoor voorziene 

flessenwagentje.  

 Zorg er voor dat op het einde van de les steeds alle flessen dicht zijn. 

 Gooi nooit hete werkstukken in de afvalbak. 

 Leg de flessen nooit plat. 

 Plaats de flessen nooit bij een warmtebron. 

 Verwittig bij beschadigde flessen onmiddellijk de leerkracht. 

 

Gebruik van perslucht  
 Gebruik perslucht nooit  kleding te reinigen.  

 Een veiligheidsbril is verplicht bij elk gebruik van perslucht.  
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SPECIFIEK REGLEMENT 

VERZORGING 

Kledij 
 Je draagt een t-shirt met korte mouwen of mouwen die opgestropt worden zodat de 

onderarm tot en met de elleboog vrji is. 

Handhygiëne 
 Was steeds je handen volgens de correcte handwastechniek. 

 Verzorg je nagels. 

 Hou je nagels kort en schoon. Lak ze niet en zorg ervoor dat de nagelrand en nagelriem 

proper en netjes zijn. 

 Gelnagels zijn tijdens de lessen op school enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: 
o Ze zijn afgerond (geen scherpe punten) 
o Ze zijn niet extreem lang 
o Je draagt handschoenen in de praktijkgerichte lessen 

 Draag geen juwelen. 

 Sjaals, uurwerken, ringen, halskettingen en andere sieraden worden voor de les 

uitgedaan en opgeborgen.Ze kunnen een bron zijn van bacteriën. Zorg dat je ze vóór de 

les veilig opbergt in je boekentas. 

 Polsbandjes of festivalbandjes zijn VERBODEN in alle vaklokalen. 

Haarhygiëne 
 Tijdens de praktijkles directe zorg zijn de haren samen met een band of speld. 

 Het haar mag niet op de schouders hangen. 
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SPECIFIEK REGLEMENT 

VOEDING 

Handhygiëne 
 Was steeds je handen volgens de correcte handwastechniek. 

 Verzorg je nagels. 

 Hou je nagels kort en schoon. Lak ze niet en zorg ervoor dat de nagelrand en nagelriem 

proper en netjes zijn. 

 Gelnagels zijn tijdens de lessen op school enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: 
o Ze zijn afgerond (geen scherpe punten) 
o Ze zijn niet extreem lang 
o Je draagt handschoenen in de praktijkgerichte lessen 

 Draag geen juwelen. 

 Sjaals, uurwerken, ringen, halskettingen en andere sieraden worden voor de les 

uitgedaan en opgeborgen.Ze kunnen een bron zijn van bacteriën. Zorg dat je ze vóór de 

les veilig opbergt in je boekentas. 

 Polsbandjes of festivalbandjes zijn VERBODEN in alle vaklokalen. 

Haarhygiëne 
 Lange haren zijn samengebonden en je draagt elke les een haarpetje dat het volledige 

kapsel omvat. 

 Indien je dit vergeet, wordt er €0,10 aangerekend voor een wegwerpexemplaar. 

 

Kledijhygiëne 
 Je draagt steeds een propere, witte schort (achteraan dicht te knopen). 

 Je draagt geen sjaal, losse hemdsmouwen, … tijdens het koken omdat deze in contact 

kunnen komen met de voeding. 

 Je draagt platte, gesloten schoenen in de keuken. 

  



 

 

18 Reglement voor vaklokalen 

September 2022 

Hygiëne in de keuken 

Voorkomen van kruisbesmetting 

 Pas de juiste werkpostinrichting (WPI) toe en maak gebruik van de 3 verschillende 

werkzones. 

 Pas elke les de nazorg van het lokaal correct toe. 

 Borstel de volledige keuken. 

 Materialen berg je op in de juiste keukenkasten of op de juiste plaats. 

 Wees er extra alert voor dat alles wat je gebruikt hebt, grondig wordt gereinigd met 

water en zeep (middelen, keukenvlak). 

 Label de ingrediënten correct en berg ze correct op. 

 Handdoeken en vaatdoeken verzamel je en steek je in de wasmachine (op een kort 

programma instellen en een aangepaste dosering wasproduct). 

 Afval sorteer je correct en verwijder je uit de keuken. Je plaatst het buiten in de juiste 

afvalcontainers. 

Help elkaar met het volledig in orde zetten van iedere keukenblok! 
 

Let op: 
 Leg elektrische apparaten nooit in de buurt van de gootsteen of vlakbij een kraan 

(elektrocutie!). 

 Een brandende frietketel blus je altijd met het blusdeken, NOOIT MET WATER!!! 

 Spelen doen we op de speelplaats tijdens de pauzes, maar nooit tijdens de praktijkles. 

 Alle schakelknoppen van de vuren en de ovens staan na gebruik steeds op stand “0”. 
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SPECIFIEK REGLEMENT 

WETENSCHAPPEN EN CHEMIE 

Bij het werken in een laboratorium is steeds voorzichtigheid, orde en zelfbeheersing geboden.  
Meer info vind je ook op www.gevaarlijkestoffen.be en in de COS-brochure. 

 

Orde  
 Je werkt steeds op de plaats die je door de leerkracht werd toegewezen. Onnodige 

verplaatsingen worden vermeden. 

 Zacht spreken met de leerlingen van dezelfde groep is toegestaan, maar hardop praten 
met de leerlingen van een andere groep kan niet geduld worden.  

 Tafels, dampkast en balanstafels moeten steeds zuiver gehouden worden; gemorste 
stoffen en overtollige papieren worden onmiddellijk opgeruimd. 

 Flessen worden na gebruik onmiddellijk afgesloten en op hun plaats teruggezet. Je let er 
op dat stoppen van verschillende flessen niet verwisseld worden.  

 Bij het gieten van een vloeistof uit een fles wordt het etiket steeds naar de handpalm toe 
gehouden.  

 Chemisch afval dient in de juiste recipiënt verzameld te worden. 

 Glaswerk heeft een speciale vuilnisbak.  

 In de gootsteen mogen alleen vloeistoffen, die niet in de afvalcontainers moeten 
verzameld worden, gegoten worden.  

 Voor het drogen van de handen is een handdoek voorzien; gebruik nooit je 
laboratoriumjas.  

Voorzichtigheid 
 Breng de leerkracht op de hoogte van ieder ongeval, klein of groot. 

 In het labo draag je een witte katoenen labojas van de school. De jas is steeds in goede 
staat.  

 Draag steeds een lange broek in het labo. 

 Veiligheidsbrillen worden in het labo steeds opgezet. Bij het werken met agressieve 
chemicaliën gebruik je synthetische wegwerphandschoenen. Reinig de handschoenen na 
gebruik.  

 Leerlingen met lang loshangend haar dienen dat met een lint of band bijeen te houden 
tijdens het laboratoriumwerk.  

 Open schoenen en nylon kleding zijn verboden. 

 Gebruik de trekkast voor experimenten waarbij giftige, brandbare of corrosieve dampen 
of gassen ontsnappen.  

 Lees de opgaven zorgvuldig door vooraleer je de proef begint. De proef wordt zo 
nauwgezet mogelijk uitgevoerd met de opgegeven hoeveelheden. Alle 
voorzorgsmaatregelen moeten goed in acht genomen worden. 

 Producten in niet of onduidelijk gemerkte recipiënten worden nooit gebruikt. Ga ook 
steeds na op de fles of die wel de stof bevat die je nodig hebt.  

 Je ruikt noch proeft aan chemische stoffen tenzij dat uitdrukkelijk vermeld wordt. 

 Vaste stoffen worden nooit met de hand genomen maar met een lepel of spatel. 

 Pipetteer nooit met de mond. 

 Ruim bij het breken van glaswerk onmiddellijk alle scherven op. 

http://www.gevaarlijkestoffen.be/
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  Bij het verwarmen van een vloeistof in een reageerbuis houdt men de opening van de 
reageerbuis zo gericht dat bij het eventueel uitspatten niemand getroffen wordt.  

 Vuur wordt nooit van de ene brander doorgegeven naar de andere. 

 Je voert enkel de opgegeven proeven uit. Die proeven bieden weinig risico in een 
aangepast lokaal, maar kunnen zeer gevaarlijk zijn wanneer je ze thuis tracht te herhalen.  

 Sommige stoffen (vooral organische zoals bijvoorbeeld ether, alcohol,...) zijn 

ontvlambaar. Bij het werken met die stoffen dienen alle vlammen, die niet nodig zijn bij 

het uitvoeren van de proef, gedoofd te worden.  

 Was je handen grondig voor je het labo verlaat. 

 Op de recipiënten van de producten staan er symbolen vermeld, die aangeven waarom 
ze gevaarlijk zijn. Lees ze zorgvuldig.  

 Indien chemische stoffen in het oog terechtkomen, spoel dan onmiddellijk met veel 
water. Gebruik een oogwasfles of oogdouche.  

 Komen stoffen op de huid terecht, was die onmiddellijk uit met veel water. 

 Elke wonde, hoe klein ook, zal onmiddellijk gezuiverd, ontsmet en met waterdicht 
snelverband afgesloten worden.  

 Bij het begin van brand draai je alle gaskranen dicht en verwijder je het brandbaar 
materiaal. Afhankelijk van de aard van de brand zal je blussen met een blusapparaat, een 
branddeken, een vochtige doek of zand.  

 Brandende kleren of haren worden snel gedoofd met een branddeken. De getroffen 
persoon mag de vlammen niet aanwakkeren door te gaan lopen.  

 Als de brand ernstiger wordt, ontruim je het lokaal volgens het evacuatieplan en sla je 
alarm.  

 
In een laboratorium waar iedereen zich aan deze richtlijnen houdt, zijn de gevaren tot een 
minimum beperkt.  
 

H- en P-zinnen  
H (Hazard)-zinnen: gevarenaanduidingen vormen een onderdeel van het Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Het zijn 
gestandaardiseerde zinnen die de gevaren van chemische stoffen en mengsels omschrijven. 
Zij vervangen de R-zinnen.  
 
P (Precaution)-zinnen: voorzorgsmaatregelen, zijn gestandaardiseerde zinnen die het correct 
hanteren van chemische stoffen en mengsels omschrijven.  Zij vervangen de S-zinnen. 
 
Op http://www.gevaarlijkestoffen.be/  kan een database gedownload en geïnstalleerd 
worden, waarmee informatie i.v.m. de gevaren, die chemicaliën met zich brengen, en 
bijhorende de voorzorgsmaatregelen kunnen opgezocht worden. 
Installeer deze database thuis op een computer zodat je opzoekopdrachten rond GHS kan 
vervullen.  
  

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
https://chem.kuleuven.be/veiligheid/info/rens.html#R
https://chem.kuleuven.be/veiligheid/info/rens.html#R
https://chem.kuleuven.be/veiligheid/info/rens.html#R
https://chem.kuleuven.be/veiligheid/info/rens.html#R
https://chem.kuleuven.be/veiligheid/info/rens.html#S
https://chem.kuleuven.be/veiligheid/info/rens.html#S
https://chem.kuleuven.be/veiligheid/info/rens.html#S
https://chem.kuleuven.be/veiligheid/info/rens.html#S
https://chem.kuleuven.be/veiligheid/info/rens.html#S
http://www.gevaarlijkestoffen.be/
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SPECIFIEK REGLEMENT 

WASSEN EN STRIJKEN 

 

 Hang je jas netjes aan de kapstok in de gang voor je de klas binnen komt. 

 Bind lange haren samen en onderhoud een goede handhygiëne. 

 Hou het werkblok en lokaal in orde, zowel tijdens als na de uitvoering. 

Strijken 
 Gebruik de strijkijzers enkel onder toezicht van de leerkracht. 

 Verwijder na gebruik het water uit de strijkijzers. 

 Plaats de snoeren ordelijk in de strijkijzers. 

 Plaats enkel afgekoelde strijkijzers terug in de kast. 

Wassen 
 Wasmachines worden na de les aangezet met het juiste hoeveelheid waspoeder en 

wasverzachter. 

 Na het wassen wordt de propere was in de droogkast geplaatst of ordelijk op de wasrek 

gehangen. 

Na de les 
 Materialen worden na gebruik ordelijk in de juiste kast en op de juiste plaats gezet. 

 Na elke les wordt het lokaal geborsteld, het bord wordt afgeveegd, stoelen worden 

ordelijk onder de tafels gezet. 

 Zorg dat de tafels mooi recht staan. 


