
 

 

Afspraken en regels in de werkplaats Las 

 

Algemene afspaken: 

 

1. We verzamelen na elke lesonderbreking op de aangeduide plaats op de speelplaats. We 

gaan niet op eigen initiatief naar de werkplaats maar wachten op de leerkracht. 

2. We blijven niet rondhangen aan de lockers. Je begeeft je zo snel mogelijk naar je werkplek. 

 

 

PBM’s: 
 

1. We dragen steeds onze veiligheidsbril, werkkledij en werkschoenen 

2. Onze werkkledij wordt op regelmatige tijdstippen gewassen (afspraak met de leerkracht). 

3. De werkkledij is steeds verzorgd en vrij van tekst en vuil. Indien dit niet meer proper te  

krijgen is, moet je de beschadigde en/of vuile werkkledij zelf wassen en/of nieuwe aankopen. 

 

Veiligheid: 

1. We gaan niet zitten of hangen op een lastoestel.  Stralingsgevaar 

2. We gaan niet zitten op de vensterbanken of andere onderdelen van de werkplaats. 

3. Eén leerling per lasbox 

4. Stoor elkaar niet tijdens de praktijklessen. 

5. We spelen niet met de perslucht. Dit is zeer gevaarlijk.  

6. Tijdens het lassen maak je gebruik van de lasrook- afzuiging. 
 

 

Orde/tucht – Netheid – hygiëne: 
1. We sorteren ons afval en materialen: 

  PMD – PAPIER – REST - METAAL 

2. Eten en drinken zijn niet op hun plaats in een werkplek. Ook niet tijdens het wachten op de   

bel. 

3. Verlaat nooit het lokaal zonder toestemming. 

4. Laat bij het beëindigen van het werk geen gereedschap of lasplaatjes liggen maar leg ze  

op de voorziene plaats. 

5. We stoppen 5 min voor het belsignaal, ieder neemt zijn verantwoordelijkheid en voert      

zijn taak behoorlijk uit. Na controle van de leerkracht kunnen we onze handen wassen en 

ons omkleden. 

6. De werkplaats moet bij het verlaten ordelijk en zuiver zijn. 

Gereedschappen – lastoestellen – werkstukken 



1. We respecteren elkaars gereedschap en blijven hier dan ook af. 

2. Draag zorg voor je eigen gereedschap en dat van de school. 

3. Nooit op de tafel, bankschroef of steun lassen, gebruik steeds een afvalplaatje. 

4. Gebruik steeds uw eigen gereedschap; meter, winkelhaak, krasnaald, centerpunt e.d. 

5. Tijdens het lassen gaan we niet zitten.  

6. Zorg dat uw werkstukken proper afgewerkt zijn, ontdoe ze van braam, spatten en vuil. 

7. Las de elektrode volledig op en doe daarna het afval in de schuif. 

8. Verwittigen de leerkracht bij beschadiging van gereedschap of het lastoestel. 

 

 

 

Iedere leerling moet ELKE afspraak vastgelegd in dit werkplaatsreglement zorgvuldig 

naleven! De opgesomde zaken worden regelmatig bij elke leerling geëvalueerd. 
 

Gelezen en getekend op: 

 

         ________________________ 

 

 

Handtekening leerling      Handtekening Ouder 

 

 

________________________    ________________________ 

  



 




