
 

 

Afspraken en regels in de wasplaats bouw 

 

Algemeen: 

 

• Bij het binnenkomen van de wasplaats gaan petjes of mutsen van het hoofd. 

• Elke groep krijgt 6 minuten de tijd om zich om te kleden. Omkleden wil zeggen dat je vooraleer je de 

praktijkruimte binnengaat je je werkkledij en je veiligheidsschoenen aan hebt. 

• De wasplaats is geen rustplaats of een vervolg op de speeltijd! 

• Leerlingen van de 2de graad nemen hun agenda en project mee en leggen deze in de voorziene 

bakjes in de kasten die je vindt in de gang tussen de wasplaats, het leslokaal en de praktijkruimte. 

Leerlingen van de 3de graad geven hun agenda’s spontaan aan de leerkracht. 

• Als je graag tussendoor drinkt neem je je navulfles of drinkbus mee de praktijkruimte in. Tijdens de 

lessen wordt er niet gedronken in de wasplaats. 

• Zorg dat je al je materiaal meeneemt! De wasplaats blijft gesloten tussen de lessen door en zal pas 

opengaan voor en na de pauzes. 

• Zorg dat er niets blijft rondslingeren na schooltijd ( 16.30u ). Je bent zelf verantwoordelijk voor je 

materiaal en kledij, gebruik je locker!  

• Draag zorg voor je locker en zorg dat hij steeds op slot is! ( waarborg van €10 ) 

• Smartphones worden niet toegestaan in de praktijkruimte. Heb je het moeilijk om deze in je zak te 

laten zitten leg hem dan veilig weg in je locker. 

• Je locker is geen opslagplaats voor eten en drinken. Dit kan ernstige reukhinder tot gevolg hebben. 

• Je hebt de mogelijkheid om je handen te wassen en te drogen, gooi je gebruikt papier dan ook in de 

vuilbakken naast de wasbakken. 

• Vergeet je je sleutel van je locker wordt dit genoteerd achteraan in de agenda. Na 3 verwittigingen 

heeft dit een sanctie als gevolg. De reservesleutel kan je vragen aan je leerkracht. 

• Voor elke vakantie zorg je dat je locker leeg is. Hygiëne is belangrijk dus het is een noodzaak om je 

kledij tijdens de vakanties te wassen.  

 

 

  



Afspraken en regels in de werkplaats bouw 
 

• Bij het binnenkomen van de praktijkruimte heb je je werkkledij en veiligheidsschoenen aan. 

• Agenda’s worden bij de start van de les spontaan afgegeven aan de leerkracht of worden in de 

bakjes gestoken voorzien voor de 2de graad in de kast achter de wasplaats. 

• In de praktijkruimte, de gangen, inkomhal en het binnenplein hebben we steeds respect voor elkaar, 

dit wil zeggen dat het altijd rustig is, er niet wordt geroepen, gespeeld of gelopen. 

• Tijdens de praktijkuren heeft iedereen zijn veiligheidshelm op. 

• Niet eten in de praktijkruimte of wasplaats. Drinken kan wel uit een navulfles of drinkbus. Deze 

neem je vanaf de start van de les mee naar binnen. 

• Geen gebruik van smartphones en/of oortjes om muziek te luisteren. 

• Elke klas heeft zijn toegewezen plaats en werkzone in de praktijkruimte. Je hebt dus niets te zoeken 

bij een andere klas of werkstuk! 

• Elke klas is verantwoordelijk voor zijn werkplek. De klas zorgt voor orde en netheid tijdens en na de 

lessen.  

• De werkbakken worden op het einde van de les in de rekken geplaatst, voorzien van een slot! Je 

persoonlijk gereedschap berg je hierin op. Zorg dat je werkkoffer steeds op slot zit. 

• Je bent zelf verantwoordelijk voor je materiaal en bent steeds in orde. Materiaal dat stuk is of 

verdwenen dient opnieuw aangekocht te worden. Dit kan via de school. 

• Er is voldoende poetsmateriaal voorzien. Hang deze na gebruik op de voorziene plek. 

• Kuipen worden na de les leeggemaakt. 

• Tijdens de praktijk ben je steeds actief bezig met je werkstuk en blijf je in je werkzone. 

• Enkel de leerlingen die toestemming krijgen van de leerkracht mogen naar buiten. Dit om steenafval 

in de container te gooien, mortel maken, ziften… Ook een toiletbezoek wordt gevraagd aan de 

leerkracht 

• Ook hier wordt er gesorteerd! 

• Op de school is het meebrengen van plastic, blik en brik niet toegestaan. 

• Bij het ontlenen van gereedschap, machines of materiaal heb je steeds je studentenkaart nodig! 

Geen studentenkaart is geen materiaal. 

• We werken steeds met een magazijnier, deze is verantwoordelijk voor het uitlenen van de machines. 

• Bij het gebruik van gereedschappen en machines zorg je steeds voor de juiste PBM’s! 

• Je hebt respect voor het materiaal en de machines die ter beschikking staan voor jullie. Dit kost 

allemaal handen vol geld en bedoeld om jullie op te leiden tot vakmannen. 

• De regels en afspraken die je met je leerkracht maakt behoren ook tot dit reglement! 

• Elke leerkracht, of je er nu les van krijgt of niet, heeft het recht je aan te spreken! 

• Je hebt respect voor iedereen: je klasgenoten, leerlingen uit andere klassen, de leerkrachten,… 

 

Bij het niet nakomen van bovenstaande afspraken zal je een waarschuwing of sanctie krijgen. Dit kan zijn door een  

nota in de agenda, gesprek met TA en/of leerlingbegeleiding,… Bij veelzijdig misbruik of het negeren van afspraken 

zullen zwaardere sancties het gevolg zijn. 

Wees fier op je jezelf en je afdeling! 

Zorg voor een positieve inzet en houding.  




