Afspraken en regels in de werkplaats
Mechanica
Algemeen:
1. De leerkracht komt de leerlingen steeds halen aan de rij. Bij regenweer komen de
leerlingen zelfstandig tot aan de verzamelplaats aan de trap.
2. A) De leerlingen voor Sanitair, lassen of fietsen/motoren gaan als eerste naar beneden.
Hun leerkracht opent de lockers 1 voor 1 en elke leerling krijgt 1 minuut om het
benodigde materiaal en zijn kledij te nemen. Hij wacht dan tot elke leerling klaar is.
Daarna vertrekt de groep met hun leerkracht naar hun lokaal en kleed zich daar om.
B) De leerlingen die beneden blijven krijgen per groep 5 minuten om zich om te kleden
en klaar te maken. Als ze klaar zijn komen ze naar de leerkracht zijn bureau en leggen
hun agenda op de afgesproken plaats. De leerlingen wachten tot iedereen klaar is.
Agenda niet bij is -3 punten dagelijks werk.
C) Meisjes kleden zich om in hun eigen kleedruimte, daarna sluiten ze zich aan bij de
jongens max. 15 minuten na het belsignaal in de werkplaats.
3. Lockers (leerlingen hebben GEEN eigen sleutel) openen kan alleen met de start en het
einde van de praktijkles of speeltijd. NOOIT tijdens de lessen. Zorg dat je steeds alles uit
je locker neemt.
4. Het persoonlijk gereedschap van de leerling wordt door de leerkracht aan het begin van
het schooljaar gegraveerd ( bril, meetlat, schuifmaat, borstel en kunststofbakje) Een
leerling die een andere leerling zijn gereedschap gebruikt zal punten verliezen voor
dagelijks werk.
5. Werkstukken worden op het einde van de les door de leerling van een markering (klas
nummer of naam) voorzien. Hij kan dit ook vragen aan de leerkracht. Dit om te
vermijden dat je werkstuk zou “gestolen” worden door je klasgenoten. Je bent zelf
verantwoordelijk voor je werkstukken en materiaal!

6. Je houdt je werkkledij aan tijdens de speeltijd. Gereedschappen, werkstukken of
onderdelen worden niet mee genomen naar de speelplaats. Tijdens de middagpauze
moet het werkpak worden uitgedaan.

7. Elke leerling zal tijdens een periode een taak krijgen die hij moet uitvoeren op het einde
van de les. (bv. Spaanbakken ledigen, gereedschap op hun plaats leggen/hangen enz.)
8. Iedereen wast steeds zijn handen op het einde van de praktijkles of voor de speeltijd.
Zeep en handdoeken worden voorzien. Geen enkele leerling wast zijn handen zolang niet
alles is opgeruimd of zonder toelating van de leerkracht hiervoor. De zeep wordt niet zelf
genomen door de leerlingen maar gegeven door de leerkracht. (verspilling.)
9. Jassen worden opgehangen op de daarvoor voorziene kapstokken.
10. Tijdens de praktijkles kan/mag in principe niemand naar toilet.
11. De praktijkruimte is geen hang of zitplaats. Enkel bij toelating of als je werkopdracht
hiertoe leent kan dit.
12. Gereedschap kan pas worden genomen/gegeven als alle taken zijn besproken met de
gehele klas. Na gebruik leg je dit terug op de juiste plaats of bezorg het terug aan de
leerkracht. Dit door diegene die het heeft genomen of gekregen. (Jij bent
verantwoordelijk tot het terug is afgegeven aan de leerkracht, indien het stuk is kan er
geen uitleg zijn “Meneer ik had het aan … gegeven).
13. Er mogen geen smartphones of vergelijkbare electronica in je zakken zitten tijdens de
praktijk. Indien de leerkracht dit toch opmerkt geef je deze af en haal je die op het einde
van de lesdag af bij leerlingbegeleiding.(je kan hem voor de les afgeven aan de
leerkracht die hem veilig opbergt in een gesloten kast).
14. Er wordt niet gegeten, gedronken of gesnoept tijdens de praktijklessen.

Veiligheid:
1. Veiligheidsbril in verplicht in de gehele praktijkruimte ook als je werkvoorbereidingen
maakt of niet aan een machine staat.
2. Elke leerling draagt steeds de door de school opgelegde werkkleding en schoenen. Indien
je niet in orde bent met de kledij of veiligheidsbril kan je niet deelnemen aan de
praktijklessen. Geen kappen aan truien of loshangende touwtjes aan kledij, geen
(oor)ringen, kettingen of andere juwelen. Deze kunnen zorgen voor ongevallen.
3. Een werkplaats is geen speelplaats.
4. Je staat bij machinewerk steeds bij je machine. Als je werkvoorbereiding maakt, blijf je
steeds op de aangeduide plaats. Als je montage/bankwerk hebt, sta je steeds aan je
werkbank. Deze plaatsen verlaat je nooit zonder toestemming van de leerkracht. Met
andere woorden niemand loopt rond in de werkplaats zonder dat de leerkracht het weet
of zonder een doel te hebben.
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