Bijlagen – praktijkreglementen

1 WERKPLAATSREGLEMENT SINT-LUTGARDIS
1.5 VERZORGING

Kledij

Indirecte zorg:

Directe zorg

schort (gewassen en gestreken);

Stagevest

1ste gr:
2 keukenhanddoeken en een vaatdoek

haarrekje en haarspelden bij
schouderlange haren

haarrekje en haarspelden bij schouderlange haren
Andere vakken zoals verzorgend handelen, project, LIZ
Afhankelijk van de les zal je wel of niet je kledij moeten aanpassen. De leerkracht spreekt dit op
voorhand af.

Algemene afspraken
Je bent verantwoordelijk voor het materiaal en de toestellen van de werkruimte.
Alle middelen en materialen die gebruikt zijn tijdens een les worden teruggeplaatst in de kast en
op de plaats waar ze genomen zijn (bij twijfel raadpleeg je de leerkracht).
Het lokaal waarin de leerling gewerkt heeft, moet hygiënisch achtergelaten worden.
Na elke praktijkles worden onderhoudstaken uitgevoerd (bv. borstelen, poetsen, handdoeken
wassen …) volgens een beurtrol.
Al het linnen (handdoeken, lakens … ) dat tijdens de les werd gebruikt, wordt door de klas zelf
uitgewassen.
Men zorgt er steeds voor dat de volgende klas over voldoende zuiver linnen kan beschikken.

In een praktijkles draagt de leerling dichte schoenen en aangepaste kleding geen korte kledij of
kleding tot op de grond (veiligheid). Hierover draagt men de werkkledij die na iedere les
gewassen wordt.
Je proeft de bereidingen die je kookt.
Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die bepaalde voedingsmiddelen niet mogen eten.
In dat geval breng je bij het begin van het schooljaar een briefje van je ouders mee waarin vermeld
wordt welke voedingsmiddelen je niet mag eten.
Gsm’s horen niet thuis op de werkplaats. Afhankelijk van de afspraken met de leerkracht zit
deze in de boekentas, of verzamelt de leerkracht de gsm’s alvorens de les start

Hygiëne

Persoonlijke hygiëne
In een voedingslokaal wordt er voedsel bereid en in de verzorging werk je met mensen. Om
besmetting te voorkomen, worden persoonlijke hygiënische eisen gesteld:
•

de handen worden met zeep gewassen aan het begin van elke les, na elke speeltijd
en na een toiletbezoek;

•

niezen, hoesten, de neus snuiten gebeurt niet boven de voedingswaren of boven een
zorgvrager. Bij een verkoudheid worden de handen nog vaker gewassen;

•

Handen of materiaal worden niet aan de schort of stagevest afgeveegd.

•

Je nagels zijn kort geknipt en proper. Na het samenbinden van de haren en het
verwijderen van de juwelen worden de handen gewassen aan de daarvoor voorziene
plaatsen in het lokaal. (zie pictogram)

•

Je bindt je haren niet samen in een keuken.

•

Kunstnagels in de les worden best vermeden, indien ze toch aanwezig zijn, worden ze
beschermd door middel van dunne plastieken handschoenen die je zelf meebrengt

•

Indien je festival- en/of vriendschapsbandjes draagt dan verwijder je deze zelf.

•

Je draagt geen nagellak, juwelen of andere sieraden. Indien je toch nagellak ophebt
ga je deze verwijderen

•

Indien nodig draag je bij handwonden dunne plastieken handschoenen. De leerkracht
bepaalt dit.

•

Gebruik enkel papieren zakdoeken en gebruik ze slechts één maal. Gooi ze na
gebruik weg.

•

Boekentassen worden geplaatst op de voorziene plaatsen in het lokaal.

•

Je doe je schort of stagevest tijdens de onderbreking of toiletbezoek uit. Die kledij blijft
in het lokaal.

hygiëne indirecte zorg
Je draagt een haarnetje als je eten bereidt voor derden, dit krijg je van de leerkracht.
Enkel wat nodig is voor de productie, bevindt zich in de keuken.
Je hangt of zit niet op het keukenblok.
Vaatdoeken en sponsen worden na elke les uitgewassen. Zoniet vormen ze een voedingsbodem
voor micro-organismen.
Vuile taken (vb. schoonmaken van groenten) en zuivere taken (vb. snijden van groenten) voer je
steeds uit op aparte werkvlakken om kruisbesmetting te voorkomen. ( zie WPI)
Na de les reinig je het keukenblok/werkplaats en alles wat ertoe behoort.
Elke leerling krijgt een extra ordetaak die bijdraagt tot de algemene orde en netheid van het
praktijklokaal. Je voert de gegeven taak correct uit.
Afval moet steeds – gesorteerd – in de vuilnisbakken gedeponeerd worden. De richtlijnen vind je
terug op de vuilbakken.

Veiligheid

Algemeen
Respecteer voor elke machine de bediening- en veiligheidsvoorschriften die je kan nalezen op de
veiligheidsinstructiekaart. (VIK)
Indien je werkt met producten met gevaarlijke eigenschappen dan lees je de veiligheidsvoorschrifen
op voorhand, deze bevinden zich ook in het lokaal in de VIK-map
Gebruik steeds de beschermingsvoorzieningen zoals vermeld op de instructiekaart.
Deze VIKs bevinden zich in elk lokaal, deze worden besproken in de les.
Blijf met je handen buiten het bereik van draaiende of snijdende voorwerpen.
Schakel steeds de machine uit (stekker uit het stopcontact) alvorens ze te reinigen.
Signaleer onmiddellijk aan de leerkracht elk defect of tekortkoming aan de machine, elektrische
leiding, stekker of stopcontact.
Werk steeds met correct materieel (vb scherpe messen.)
Aan het einde van de les worden alle toestellen uitgeschakeld.
Zorg voor voldoende verluchting via het afzuigsysteem en/of de ramen.
Grote oorbellen doe je uit. De leerkracht beslist dit.

Eerste hulp bij ongevallen (E.H.B.O.)
Meld ieder ongeval, hoe klein ook, aan de leerkracht. Volg de richtlijnen van de leerkracht op.
Brandwonden houd je onmiddellijk 15 minuten onder lauw (20°C) stromend water. Bij spatten in de
ogen moet je je ogen opentrekken en spoelen. Indien nodig onder de douche gaan staan (sporthal a
blok, sporthal b blok, lokaal d108 ).
Alle ongevallen worden door de E.H.B.O.-verantwoordelijke van de school verzorgd.

