Werkplaatsreglement
e
1 graad
In heel wat industriële bedrijven wil men jongeren die beschikken over veel motivatie,
stiptheid, orde, discipline en attitude want deze staan vandaag boven ervaring. Onze
school wil dan ook kwaliteitsonderwijs bieden. Om dit waar te maken doet de school
een hele reeks inspanningen, ondermeer op vlak van brandpreventie, EHBO, verfraaiing
van de lokalen, aanpassing van de uitrusting, afvalbeleid enz.
Samen met het schoolreglement wil dit werkplaatsreglement dan ook een hulp zijn om
tot goed vakmanschap te komen. Mogen we je dan ook uitnodigen tot het aandachtig
lezen van deze regels en het spontaan toepassen ervan.

De directie, leerkrachten en technisch adviseur-coördinator

WERKPLAATSEN 1STE GRAAD
1 ALGEMENE REGELS
1.1 DE VERPLAATSING NAAR HET KLASLOKAAL – WERKPLAATS
- Iedereen is aanwezig in de rij bij het begin van het tweede belteken.
- Er is volledige stilte vanaf het tweede belteken.

1.2 IN DE WERKPLAATS
- Vermijd onnodig spreken, lawaai, zingen en brut roepen.
- De werkplaats wordt nooit verlaten zonder toestemming van de leraar.
- Vermijd nutteloze en overbodige verplaatsingen.
- Op de werkbanken wordt niet gezeten.
- Spreek steeds Nederlands.
- Aantrekken van het werkpak mag max. 5 minuten tijd in beslag nemen.

1.3 IN DE WERKPLAATS UIT TE VOEREN OPDRACHTEN
- De leraar geeft de uitleg en opdrachten. Wees aandachtig en toon belangstelling.
- Een medeleerling geeft niet zonder toestemming van de leraar bijkomende uitleg.
- Blijf bij je oefening.
- Zonder toestemming van je leraar mag je geen ander werk dan je werkstuk
uitvoeren.
- Schrijf steeds met zorg je werkplaatsagenda in.

1.4 ARBEIDSKLEDING EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)
- Iedereen draagt een werkpak (100% katoen) (met logo van de school) dat
voldoet aan de veiligheidsvoorwaarden.
- Je werkpak is verzorgd: er wordt niet op geschreven, er zijn geen scheuren in en
je laat het regelmatig wassen (in elke vakantieperiode).
- Gebruik altijd de aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals:
veiligheidsbril, gehoorbescherming, veiligheidshandschoenen enz.
- Bij lange haren is het dragen van een brandvrije bandana verplicht bij gebruik van
de machines.
- Niemand draagt ringen, kettingen, halssnoeren of petten.

1.5 VEILIG WERKEN
- Bij elke machine hoort een veiligheidskaart. Lees ze grondig en houd rekening met
deze regels.
- Spelen of ander onveilig gedrag aan machines en in de werkplaats is onaanvaardbaar en kan verbod tot het gebruik van de machines tot gevolg hebben.
- Machines en installaties worden enkel gestart met toestemming van je leraar.
- Blijf van machines af die je niet nodig hebt.
- Blijf van machines in herstelling of onderhoud.
- Je werkt steeds alleen aan een machine.
- Het bewust niet dragen van PBM betekent het verbod van gebruik van machines.
- Draaiende machines worden nooit verlaten.
- Plaats je boekentassen tijdens het werk op een stoel en niet op de vloer.
- Doe niet stoer wanneer lasten verplaatst moeten worden, til volgens de regels van
de kunst. Gebruik geschikte hulpmiddelen en beschermingsmiddelen.
- Bij brandalarm verwittig je iedereen en houd je je aan de regels van evacuatie.
- De ingangen van de werkplaats worden altijd vrijgehouden.

1.6 ORDE, ZORG EN NETHEID IN DE WERKPLAATS

- Na gebruik van gereedschap wordt dit direct binnengebracht.
- Bij (onvrijwillige) beschadiging van gereedschap of machines wordt dit onmiddellijk
gemeld aan je leraar.
- In geval van opzettelijke beschadiging of verlies van gereedschap dien je de school
de schade te vergoeden.
- Er wordt zuinig en verantwoord omgesprongen met materialen (grondstoffen).
- Materiaaloverschotten worden nooit meegenomen.
- Behandel gereedschap, ook eigen gereedschap, met zorg en respecteer dat van
van andere leerlingen.
- Gebruik het gereedschap en materiaal waarvoor het bestemd is.
- Neem geen gereedschap naar buiten de klas.
- Voor het opbergen van het persoonlijk gereedschap en PBM krijgt iedereen een
kastje toegewezen. Dit moet gesloten worden met een slot.
- Het reinigen van de machines, de werkbank en het gereedschap, gebeurt na iedere
werkbeurt.
- Op het einde van de week en voor het begin van een vakantieperiode worden de
werkplaats en machines grondig gereinigd en dit volgens opdracht van de leraar.
- De school doet mee aan selectieve afvalverzameling. Selecteer het afval in de juiste
afvalbakken.

1.7 HYGIENE EN EHBO
- Het is verboden om te eten in de werkplaats.
- Drinken in de werkplaats doe enkel met toestemming van je leraar.
- Er wordt in de wasplaats zuinig omgesprongen met water en zeep.
- Producten die mogelijk gevaar kunnen meebrengen (spuitbus), mogen slechts na

uitdrukkelijke toestemming van de leraar gebruikt worden.
- Laat elke kwetsuur verzorgen en noteren.
- Draag zorg voor het EHBO-materiaal dat in de school ter beschikking is.
- Kwetsuren worden nooit door medeleerlingen verzorgd.
- Meld onmiddellijk kwetsuren, onwel worden of ongevallen aan je leraar.
- Blijf kalm en volg de instructies van je leraar bij ongevallen.

1.8 BIJKOMENDE REGELS VOOR ELEKTRICITEIT
- De beschikbare apparatuur wordt enkel gebruikt na toestemming van je leraar.
- Je hebt geen toegang tot elektriciteitskasten.
- Uitrusting aan jou toevertrouwd laat je niet door anderen gebruiken.
- Een meet- of proefopstelling wordt na nazicht van je leraar onder spanning gezet.

1.9 Maatregelen naar aanleiding van Covid-19
De regels die van toepassing zijn op ieder ogenblik toepassen.
De regels die voor de maand september van toepassing zijn:
-

Mondmaskerplicht in de gangen naar de werkplaats

-

In de werkplaats mogen deze mondmaskers af zolang je individueel aan een machine
werkt.

-

Je gebruikt zoveel mogelijk je eigen arbeidsmiddelen en PBM

-

Probeer zoveel mogelijk afstand te houden met je medeleerlingen.

-

Je volgt steeds het advies van je leerkracht

Deze regels kunnen veranderen naargelang de toestand op school. Je zal dan ook alle
veranderingen aanvaarden en toepassen, ook al zijn ze nu nog niet bekend. Het is voor je
eigen veiligheid en ook voor de anderen.

NAAST HET WERKPLAATSREGLEMENT BLIJFT HET SCHOOLREGLEMENT ALTIJD
VAN TOEPASSING.

