
 

Bijlage 12 

Reglement Praktijk Voeding 

 

SCHOOLJAAR 2022-2023 

 
 

Algemeenheden 

 

 

Jassen, truien, gsm’s, boekentassen en/of rugzakken, laptops of andere persoonlijke spullen 

zijn om veiligheidsredenen niet toegelaten in de kook-, vaat- en eetzone. De leerkracht wijst 

aan waar jouw persoonlijke spullen geplaatst worden.  

Enkel de leerkracht noteert op het stiftenbord of wijst een leerling aan. Wanneer je iets wilt 

vragen, doe je dit op een correcte en beleefde manier. 

De ramen/deuren worden enkel geopend met toelating van de leerkracht. 

Je neemt een gezonde (werk-)houding aan. Je zit alleen op een stoel en niet op 

vensterbanken, tafels, werkvlakken, …. 

 

Benodigdheden 

 

 

De benodigdheden voor de les worden voorzien. Het kan echter zijn dat je uitzonderlijk zelf 

iets moet meebrengen op vraag van de leerkracht. Dit zal steeds ruim op voorhand 

meegedeeld worden door de leerkracht. 

 

Per periode wordt via de schoolrekening het bedrag van de kooklessen aangerekend (zie 

bijdrageregeling). Afwezige leerlingen betalen eveneens voor de lessen maatschappij/zorg en 

welzijn. 

Enkel de leerkracht heeft toegang tot de voorraad, koelkast en diepvries. 

  



Haarhygiëne 

 

 

Zorg voor propere en verzorgde haren. Bind lange haren samen, vóór je de eet-, kook- of 

vaatzone binnenkomt. 

Gebruik een rekkertje en schuivertjes voor loshangende haarlokken. 

Draag bij halflang haar (dat niet kan vastgebonden worden) een haarnetje.  

Een rekkertje en 2 schuivertjes (= 0,50 euro) of haarnetje (= 0,20 euro) kan je bekomen in 

het algemeen secretariaat (B109). Je kan deze afhalen tijdens de pauzes en dus niet tijdens de 

lessen. 

 

 

Handhygiëne 

 

 

Bij gelakte nagels, gelnagels, lange of onverzorgde nagels en wondjes draag je 

wegwerphandschoenen (0,50 euro). Deze kan je bekomen in het algemeen secretariaat 

(B109). Ook hier, enkel af te halen tijdens de pauzes en dus niet tijdens de lessen.  

Was regelmatig je handen: 

• voor de aanvang van het werk; 

• als je van opdracht verandert; 

• na toiletbezoek; 

• na niezen, snuiten en hoesten; 

• na het afwassen of opkuisen; 

• voordat je aan tafel gaat; 

• … 

Draag geen hand- en polsjuwelen (uurwerken, armbandjes, ringen, vriendschapsbandjes) of je 

draagt wegwerphandschoenen. 

 

 

Kledinghygiëne 

 

 

Tijdens de lessen maatschappij/zorg en welzijn draag je een propere schort van de school.  

Zorg dat je polsen/onderarmen vrij zijn. Lange en loshangende mouwen zijn niet toegelaten 

omwille van de veiligheid. 

Draag voor een kookles steeds gemakkelijke en gesloten schoenen zonder (naald)hakken.  

  



Maaltijd bereiden 

 

 

Neem een correcte en voorname lichaamshouding aan: sta recht en steun op beide voeten.  

Er zijn ook taken die je zittend mag uitvoeren. 

Praat tijdens de praktijkles op een zachte toon. We spreken elkaar steeds op een beleefde 

manier aan. 

Gebruik steeds een propere lepel om te proeven en gebruik deze slechts 1 keer. Proef zeker 

niet met je vinger. 

Draag zorg voor het meubilair en alle materialen. Indien iets met opzet wordt stukgemaakt, 

ben je hiervoor verantwoordelijk en wordt hiervoor een vergoeding gevraagd. 

Let op bij het gebruik van elektriciteit, gas en water. Respecteer de regels van veilig werken.  

Bedien/gebruik de (microgolf)oven en friteuses niet zonder toezicht van de leerkracht. 

 

 

 

Maaltijd nuttigen 

 

 

Beleefde tafelmanieren zijn een prioriteit:  

• recht zitten op je stoel; 

• eten met mes en vork; 

• eten met gesloten mond; 

• mond afvegen met een servet; 

• bord leeg eten (alles wordt geproefd).  

Zorg voor een medisch attest indien je te maken hebt met een allergie of een intolerantie. 

Zorg bij de start van het schooljaar voor een briefje dat door je ouders ondertekend is indien 

je vegetarisch/veganistisch bent.  

Enkel water is toegelaten als drank. 

Verspil geen voeding, wat je klaarmaakt en tijdens de les niet opeet, neem je mee naar huis. 

Breng hiervoor doosje(s) of potje(s) mee. 

  



Opkuis en nazorg 

 

 

Zorg voor een propere vaat en een nette werkplaats. Elk groepje is verantwoordelijk voor zijn 

eigen lesblok/deeltaken. Controleer dus grondig je werkplaats en kasten en voer je 

toegewezen deeltaken correct uit (vaat verzamelen, voedselresten/afval verwijderen, vaatwerk 

sorteren, afwassen, spoelen, afdrogen, wegbergen en kasten controleren, vloer vegen, afval 

wegdragen, vuil linnen wegbrengen,…). 

Keukenhanddoeken en vaatdoeken dienen voor de vaat. Gemorste etenswaren op de vloer, 

neem je eerst op met een stukje keukenrol en daarna poets je de vloer met een natte, 

uitgewrongen dweil. Na het opkuisen spoel je de dweil grondig uit vooraleer hem terug aan het 

wasrek op te hangen. 

Sorteer het afval op een correcte manier. 

Verlaat klassikaal de kookklas nadat ze volledig opgeruimd is en nagekeken is door de 

leerkracht. 

Overwerk is mogelijk en het nablijven wordt via Smartschool gemeld. 

Je leerkracht geeft toelating als je het lokaal mag verlaten; dan pas verlaat je het lokaal.  

 

Wanneer je afspraken niet naleeft, heeft dit een invloed op je evaluatie! 

Ook andere orde- en tuchtmaatregelen kunnen genomen worden.  

 

Handtekeningen 

Directie  Leerkracht(en)  Ouder(s) of voogd    Leerling 

 


