Werkplaatsreglement:

Veilig werken is het resultaat van aandacht en concentratie op de uit te voeren taak.
Lopen, spelen of het storen van medeleerlingen is verboden.

Opleiding schilder-decorateur
Preventie adviseur: Claes Jessy
TAC: Gielen Kim

Datum 27 Januari 2015

Visum

De werkplaats is een leslokaal dat alleen met
toestemming van de begeleidende leerkracht betreden
of verlaten mag worden.

Roken, eten, drinken en snoepen is niet toegelaten in de
werkplaats.

Leerlingen die door gebruik van alcohol, verdovende middelen, enz. of door hun
gedrag in het algemeen een gevaar vormen voor zichzelf of de medeleerlingen, worden
niet toegelaten of worden uit de werkplaats verwijderd.

Iedere leerling is verantwoordelijk voor het materieel en materiaal in de werkplaats.
Het vrijwillig beschadigen, vernielen of verspillen van materialen, materieel of
infrastructuur zal leiden tot het betalen van de schade.

Gebruik het gereedschap en de machines enkel voor de toepassingen waarvoor zij
bestemd zijn.
Zichtbare gebreken worden onmiddellijk aan de begeleidende leerkracht gemeld.

Gebruik enkel onze veilige en goedgekeurde ladders of stellingen. Nooit zelf een
ladder in elkaar timmeren. Stel een ladder veilig op.

Het gebruik van GSM of MP3 is niet toegelaten.

Steeds verplicht te dragen:
 Werkbroek (wit):

◦ onbeschadigd, onbeschreven en gewassen


◦ geen loshangende delen
Veiligheidsschoenen

Steeds verboden:
 Loshangende haren
 Het dragen van juwelen
◦ ringen

◦ oorbellen / piercings
◦
◦
◦

armbanden
uurwerken
kettingen

Het magazijn en de kasten worden enkel door de leerkrachten geopend. Leerlingen
mogen enkel onder toezicht van de leerkracht in het magazijn komen.

De gevaarlijke producten worden samen gezet, als de originele verpakking ontbreekt
moeten ze voorzien zijn van een etiket.

De spoelmachine (rollen reiniger) dient alleen om rollen te reinigen die gebruikt zijn
om watergedragen verf aan te brengen.
Na gebruik de spoelbak zuiver maken en de waterkraan en motor afzetten

Op het einde van de les wordt het gereedschap gereinigd en netjes opgeruimd.
Verfpotten worden goed afgesloten.
Alle materialen worden op de voorziene plaatsen netjes gestockeerd.
Afval wordt gesorteerd in de afvalbakken of containers.
Giet nooit verfresten, solventen of andere vreemde producten in de riool.

Alle doorgangen, (nood-)uitgangen en brandblussers moeten vrijgehouden worden.

Laat elke wonde verzorgen op de EHBO-post, nadat de leerkracht werd verwittigd.
De veiligheidsinstructiekaarten (VIK) geven aan welke
bijkomende PBM's gedragen dienen te worden.
Alvorens de hal te verlaten de handen grondig wassen met zeep.

VIK

