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Iedereen die in de voedingsindustrie werkt, moet zich ervan bewust zijn dat 
hygiëne zeer belangrijk is. Dus ook jij moet weten dat je altijd – voor jouw 
deel van het werk – persoonlijk verantwoordelijk bent voor de hygiëne van 
de producten die je verwerkt. 
Daarnaast draai je als kok mee in een ploeg mensen. Ploeggeest is hier 
ontzettend belangrijk. 
 
Voor je in een keuken begint te werken, willen we je duidelijk maken wat je 
moet doen en laten. 
De lessen op een vlotte en aangename manier laten verlopen ligt voor een 
deel in jouw handen. 
Om als leerkrachten en leerlingen goed samen te kunnen werken is het 
belangrijk dat iedereen zich aan een aantal basisregels en afspraken houdt. 
 
Enkele van die regels en afspraken zijn algemene hygiëneregels. Een aantal 
andere gelden specifiek voor de keukens van Mariagaard. 
Daarnaast zijn er afspraken rond verantwoordelijkheid, ploeggeest en attitudes. 
Dit schooljaar zal nog wat anders lopen omwille van  covid-19 . 

Als school met een opleiding in de voeding en zorgsector zijn we ervan 
overtuigd dat het aanleren van regels en afspraken in deze context nog 
belangrijker zijn dan anders. 

We willen jullie klaarstomen om, ook tijdens deze crisis, veilig en gezond aan 
de slag te kunnen gaan in de keukens van de school, het didactisch 
restaurant, op stageplaatsen, op werkplekken en op jullie vakantiejob. 

Daarom zullen we opstarten met afspraken die naargelang de opgelegde 
covid maatregelen kunnen gewijzigd worden in de loop van het schooljaar.   

We hebben de aangepaste regels en afspraken steeds onder elke rubriek 
geplaatst met telkens dezelfde titel. 

   specifieke richtlijnen rond covid-19 
Opgelet: Alle regels die onder deze titel staan vervangen de vaste regels van 
de keuken.  

We zullen jullie tijdig op de hoogte brengen indien we overgaan tot 
versoepeling van de regels. Tot dan zal er streng worden toegekeken op het 
uitvoeren van deze regels.  

Wie zich niet aan de regels kan houden en hierdoor anderen of zichzelf in 
gevaar brengt zal de praktijk niet langer kunnen meevolgen en zal een taak 
krijgen.  
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Als we allemaal samen meewerken aan de orde, netheid en hygiëne van 
onze keukens, blijven het ruimtes waar het voor iedereen aangenaam is om 
te leren en te werken. 
Laten we allemaal samen werken aan een leuke, leerrijke en opbouwende 
sfeer in de lessen. 
We wensen je een leerrijk, succesvol en boeiend schooljaar toe. 
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1. Persoonlijke hygiëne  
 
    Handen, gezicht, haren 
       

 Nagels moeten kort en ongelakt zijn, gelnagels worden niet 
toegelaten. 

 

 Geen vuile nagels. Gebruik het nagelborsteltje. 
    

 Geen juwelen, geen zichtbare piercings (piercings worden niet 
bedekt met pleister, indien nodig een kleurloos buisje plaatsen), 
oorbellen, hangertjes, ringen of andere juwelen. Piercings en juwelen 
verwijder je in de kleedkamer, voor je je handen ontsmet. Laat ze 
achter in de lockers van de kleedkamers. Juwelen bewaar je niet in je 
broekzak. Voorzie hiervoor een doosje. Vergeet niet je locker af te 
sluiten. Festivalbandjes worden, omwille van hygiëne eveneens 
verboden. 
 

 Bij verwonding: desinfecteer de verwonding en dek die hermetisch 
af. Een pleister volstaat niet, wegwerphandschoenen zijn onmisbaar in 
dit geval. Indien je je tijdens de les kwetst, laten noteren in EHBO-
dagboek op de EHBO-post aan het onthaal. 

 

 Gebruik van zakdoeken: tijdens de werkzaamheden in de keuken 
worden wegwerppapier gebruikt. Na gebruik worden de zakdoekjes 
direct weggegooid en de handen gewassen. 
Gebruikte zakdoeken die in de broekzak of elders in de kleding worden 
meegedragen, kunnen een besmettingsbron zijn: iedere keer dat ze 
worden aangeraakt, kunnen ze de handen besmetten. Neem ze dus 
niet mee naar je werkterrein. 

 

 Handen wassen: in volgende gevallen moet je altijd je handen 
wassen: 

- bij het begin van het werk; 
- voor en na elk wc-bezoek;  
- na handelingen met vuile of rauwe voedingswaren; 
- na het opzetten van je haarnetje; 
- na het snuiten van de neus, niezen, hoesten; 
- na aanraking van afval of afwas; 
- voor het portioneren. 

 

 Was je handen zorgvuldig en borstel de nagels met een zacht 
borsteltje. Spoel je handen goed na en droog ze met papieren doekjes. 

 

 Gebruik van handschoenen: handschoenen gebruik je altijd 
wanneer je met voedingsmiddel werkt met een hoog microbiologisch 
risico of wanneer je je gekwetst hebt aan de handen.  

  



 

5 

 Hoe de handschoen juist gebruiken: 
1. zorg ervoor dat alle nodige ingrediënten en materialen voor de 

bereiding klaar staan; 
2. was je handen op een correcte manier; 
3. doe je handschoenen aan; 
4. voer je werk uit; 
5. werp de gebruikte handschoen onmiddellijk in de blauwe PMD-

vuilnisbak. 
6. Was je handen. 

 
 Haren: 

Langere haren worden steeds samengebonden boven in de 
kleedkamer. Je zorgt ervoor dat al je haar vastzit (eventueel door 
gebruik te maken van haarspeldjes). Ook de jongens binden haar vast 
of dragen haarband onder het netje. 
In alle keukens draag je steeds een wegwerppetje. Draag vanaf de 
toegang tot de keuken het haarnetje op een correcte manier d.w.z. zo 
dat alle haren onder het netje zitten. Leerlingen houden haarnetje bij 
tijdens de pauzes. Er wordt maar 1 haarnetje per praktijkles voorzien. 

specifieke richtlijnen rond covid-19 
 
 
Was je handen tijdens het kookgebeuren en zaalgebeuren regelmatig met 
water en zeep. 
Ontsmet je handen elke keer als je de keuken of zaal binnenkomt.  
We dragen zorg voor onze handen door tussendoor je handen niet te 
ontsmetten maar te wassen. 
 
Afspraken voor de zaalpraktijk: 

 Iedereen zorgt voor een verzorgde haarsnit. De langere haren kunnen 
steeds achter de oren. Een extravagante snit of kleur is niet 
toegelaten. 
 

 Zorg ervoor dat je haren verzorgd en netjes gekamd zijn voordat je de 
kleedkamer verlaat. 

 Ook hier zorg je ervoor dat je langer haar kunt vaststeken met 
speldjes. 

 

 De jongens zorgen ervoor dat hun lang haar op een verzorgde manier 
is samengebonden. 
 

 Een kleine, onopvallende oorbel is toegelaten in de zaal. Alle andere 
piercings worden verwijderd. Indien nodig kleurloze ring plaatsen. 

 

 Kledij is steeds netjes en gestreken. 
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 Onverzorgde personen kunnen we niet toelaten in de zaal en zullen 
een vervangopdracht krijgen.  

 

 

 In je locker heb je 3 kleerhangers om alles net op te hangen, een 
kam of borstel, zwarte schoensmeer, een doek om schoenen op te 
blinken, 5 haarrekkers en wat haarspeldjes indien nodig, een 
neutrale deodorant.  
 

 Indien je een tatoeage hebt, zorg je ervoor dat die niet zichtbaar is in 
de zaal.  
 

 Onder het zaalhemd is enkel een zwart of wit topje of onderhemd 
toegelaten. 
 

 Leerlingen betreden de zaal via de gang van de leskeukens. Leerlingen 
zaal gebruiken de keuken van de Mep niet als doorgang. 
 

 De meisjes zorgen voor 2 paar zwarte korte panty’s. 
 

 De jongens zorgen voor 2 paar zwarte kousen.  
 

 De zaalschoenen zijn steeds netjes gepoetst. 
 

 Elke leerling krijgt van de zaalleerkracht bij aanvang van het 
schooljaar een pakketje bonboeken. Deze worden voor de eerste maal 
afgerekend via de schoolrekening. Deze bonboeken zijn persoonlijk en 
worden niet doorgegeven aan de andere leerlingen. Wanneer je een 
nieuw  pakketje aangekocht hebt noteer je op de onderkant van het 
bonboekje je naam en klas.  
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Regels binnen onze keukens: 
 
Algemeen  

 

 In de keuken wordt geen muziek toegestaan, noch tijdens de 
bereiding, noch tijdens het reinigen.  
 

 GSM wordt spontaan afgegeven aan de  leerkracht bij de start van de 
les. Zoniet krijg je hem pas terug op het eind van de lesdag. Zet je 
gsm op stil alvorens je hem in de bak plaatst. De gsm wordt niet 
teruggegeven tijdens de speeltijd om 10 uur of tijdens de korte 
middagpauze. We gebruiken deze pauze om samen te eten en naar het 
toilet te gaan alvorens de les opnieuw start.  
 

 Mp3-speler,airpods of ander audiovisueel materiaal is verboden 
in alle keukens en in de zaal. Dergelijke toestellen blijven dus in de 
locker of worden aan de praktijkleerkracht afgegeven. (Alle 
inbreuken hieromtrent zullen worden behandeld zoals beschreven in de 
Gids voor de leerlingen.) De deur wordt niet altijd afgesloten en soms 
komen leerlingen later toe waardoor ze alleen in de ruimte zijn. 
Vergeet dus je locker niet af te sluiten. Het afsluiten van je eigen 
locker is steeds een eigen verantwoordelijkheid. De school kan nooit 
aansprakelijk gesteld worden voor verdwenen spullen uit de 
kleedkamer van de keuken. Geef nooit je code door aan een 
medeleerling. 
 

 Lockers worden niet gedeeld met andere leerlingen. Leerlingen 
bewaren geen kledij van medeleerlingen in eigen locker.  
 

 In deze lockers worden geen boeken of sportkledij opgeborgen. 
Omwille van hygiënemaatregels mogen deze lockers enkel zaal en 
keukenkledij bevatten. 

 Na elke praktijkles doe je steeds je uniformkledij aan.  Omwille van 
hygiënemaatregels mogen deze lockers enkel zaal en keukenkledij 
bevatten.  
 

 Leerlingen van de zaal gaan niet  door de keuken, maar via de gang 
van de leskeukens naar het restaurant van de MEP. 
 
 

Omwille van de hygiënewetgeving 
 

 Leerlingen met een gipsverband kunnen wij niet toelaten in de keuken. 
Voor verdere afspraken zal de leerling zich melden bij de technisch 
adviseur. 

  

 Leerlingen die last hebben van luizen worden niet toegelaten in onze 
keukens tot de leerling luizen- en netenvrij is. De controles gebeuren 
door een door de school aangewezen persoon. Advies rond het 
luizenprobleem kan je steeds opvragen op het C.L.B. te Wetteren. 
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 Indien leerlingen onwel zijn tijdens de praktijklessen melden ze dat 
aan de TA. Zij zal, in samenspraak met de opvoeder aan het onthaal, 
beslissen wat er moet gebeuren. 

 
 
 
Omwille van de veiligheid 
 

 Alle messen van de keuken worden bewaard in de koffer van de 
keuken. 

 
 
 

2. Werkkledij dragen  
 

 Werkkledij draag je bij de aanvang van elke praktijkles. 
 

 De werkkledij is bij de aanvang van elke praktijkles gewassen en 
gestreken.  
Als je kledij vuil is, word je NIET toegelaten in de keuken. Het kan 
gebeuren dat je niet in staat was de kledij te laten wassen. We vragen 
dat de ouders dan een briefje schrijven waarin gevraagd wordt 
uitleenkledij te voorzien en geven ze gepast geld mee aan hun zoon of 
dochter. Voor deze uitzonderlijke gevallen voorzien we  vervangkledij. 
Hiervoor betaal je één euro onderhoudsgeld (was en strijk) per stuk 
dat je aanvraagt. Let op, deze kledij kan je enkel af halen tussen  
8.15 uur en 8.35 uur ’s morgens en wanneer je maar op school 
toekomt na de middag tussen  12.45 uur en 12.55 uur). 
Als je ’s morgens op school toekwam kan je enkel ’s morgens 
uitleenkledij vragen ook al heb je maar in de namiddag praktijk. Zorg 
er dus voor dat je goed nakijkt of je alles bijhebt.   
Let op: elke les worden punten gegeven voor de orde en netheid van 
de kledij. Op het eind van het schooljaar is het belangrijk dat we 
voldoende evaluatiepunten hebben om een correct beeld te vormen 
van je prestaties. 
 

 Na elke praktijkles neem je zeker je koksvest, je sloof en je sokken 
mee om te wassen.  

 

 Kokskledij geef je niet door aan medeleerlingen. Wanneer je bepaalde 
stukken vergeten bent, moet je je naam opgeven aan de 
praktijkleerkracht. Die zal voor vervangkledij zorgen.  

 

 Draag geen persoonlijke kledij (sjaal/pullover/broek…) over of onder je 
werkkledij. Een jas kan je aandoen en hang je in de kast in de 
leskeuken of stop je in een locker in de mep.  

 

 Draag, indien nodig, enkel een proper wit katoenen T-shirt onder je 
koksvest. 
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 Alle sieraden, horloges of piercings zijn verboden. 
 

 De sloof wordt genaamtekend (de voornaam wordt geborduurd).Zorg 
ervoor dat al je kledij genaamtekend is. 

 

 De veiligheidsschoenen zijn steeds proper en genaamtekend. 
 

 Draag steeds een wegwerppetje voor de aanvang van de 
kookprocedure. Nadien gooi je dit in de zwarte vuilbak. Elke leerling 
krijgt één wegwerppetje per lesdag.  
 

 Zorg voor 2 paar katoenen sokken als reserve in je locker. 
 

 Ouders zien op het evaluatieformulier van MEP of gk of lln in orde 
waren met kledij. We willen hier zeker nog eens de nadruk leggen op 
het belang van het in orde zijn voor alle praktijklessen. Als 
toekomstige kok hechten wij een groot belang aan het “ in orde zijn 
met veiligheidsregels”. De kledij zowel voor keuken als voor zaal vallen 
onder deze regels. 
 
 

specifieke richtlijnen rond covid-19 
 

We dragen in de keuken en zaal steeds een proper mondmasker. 
De leerlingen van de mep keuken en gk ontvangen per dag 2 
wegwerpmaskers. Het masker wordt alle 4 uur vervangen. 
De leerlingen van de MEP zaal ontvangen per dag 1 wegwerpmasker. 
Tijdens de dienst dragen ze het masker van de school. 
 
 

3. Toilet  

 Boven aan de kleedkamer  

Het toilet boven aan de kleedkamers mag enkel en alleen gebruikt worden 
door personeel van de grootkeuken en de leerlingen op het moment dat ze 
praktijkles grootkeuken, LK, MEP-keuken of -zaal hebben. 
Tussen de andere lessen door gebruiken de leerlingen grootkeuken of 
restaurantkeuken dat toilet niet. (HACCP-regel). 
De leerling vraagt steeds de toestemming aan de leerkracht om naar het 
toilet te gaan. 
Meerdere malen opmerking rond misbruik kunnen leiden tot een sanctie. 
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 De toiletten in restaurantkeuken – restaurant 

Enkel de toiletten aan de keuken MEP kunnen door de leerlingen die op dat 
moment praktijk MEP hebben en leerkrachten gebruikt worden. 
De leerlingen van de zaal gebruiken nooit de toiletten in het restaurant maar 
steeds die van de keuken. 
De leerling vraagt steeds de toestemming aan de leerkracht om naar het 
toilet te gaan. Toiletten zullen gesloten zijn tijdens de les. De leerlingen 
zorgen ervoor dat ze naar toilet geweest zijn alvorens de les start.  
 
Leerlingen van andere studierichtingen, van richting rk of gk die geen les 
hebben in de restaurantkeuken of het restaurant mogen nooit gebruik 
maken van de toiletten van de restaurantkeuken. De buitendeur wordt 
steeds gesloten. 
Wanneer we merken dat leerlingen toch binnen werden gelaten, zullen er 
sancties volgen. 
 

 Toiletbezoek  

Tijdens de lessen LPC gaan de leerlingen steeds naar de toiletten op  
campus 2. Ook hier blijven de regels van de Gids voor de leerlingen gelden. 
De voorziene pauzes dienen om naar toilet te gaan. De toestemming om 
naar toilet te gaan tijdens de les zal enkel per uitzondering toegestaan 
worden. 
 
 
4. Kleedkamer  
 

De kleedkamers worden elke morgen geopend vanaf 8.15 uur. Er zal elke 
morgen toezicht aanwezig zijn gedurende een kwartiertje.  
Aan deze toezichter kan je indien nodig uitleenkledij vragen en betalen (1 
Euro per stuk). Je geeft eveneens je gsm af aan de toezichter. Wanneer je 
de uitleenkledij terug indient krijg je je gsm terug.  
Enkel je praktijkleerkracht aan wie je uitleenkledij terugbezorgt geeft je gsm 
terug. 
Enkel je praktijkleerkracht zal de kleedkamer losmaken. Je gaat hiervoor 
geen andere personen aanspreken. Je wacht geduldig op je leerkracht in de 
gang.  
  
Leerlingen van de  leskeuken die te laat toekomen gaan onmiddellijk 
naar de leskeuken en krijgen daar een wegwerpschort voor de eerste twee 
lesuren.  
Om kwart na tien gaan ze naar de kleedkamers.  
Een leerkracht zorgt ervoor dat de deuren gedurende het kwartiertje open 
zijn. Indien je niet in orde bent voor je kledij vraag je dan je  uitleenkledij 
aan de leerkracht.  
De leerkracht zorgt voor  plastieken schort zodat je de les verder op een 
veilige manier kan meevolgen. Na de les krijg je een schrijfopdracht in Z4. 
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Leerlingen met praktijk in de grootkeuken, zaal of keuken MEP die te 
laat toekomen vragen onmiddellijk uitleenkledij aan Evelien zodat ze 
kunnen meekoken.  
Je krijgt een schrijfopdracht in de mate van het mogelijke onmiddellijk na je 
les.(Tijdens het vrije uurtje). De leerkracht brengt je naar de Z4.  
Wij vragen dus met aandrang dat jullie een grote inzet tonen om voor 8.35 
uur op school aanwezig te zijn zodat de lessen vlot kunnen opstarten. Jullie 
moeten er van bewust zijn dat wanneer jullie niet in orde zijn met kledij er 
geen punten kunnen gescoord worden op dat vlak. Hierdoor kunnen jullie op 
het eind van het schooljaar een negatieve evaluatie hebben.  
 
De school voorziet een slot. Hiervoor wordt een waarborg gevraagd. Elke 
leerling blijft verantwoordelijk voor zijn eigen spullen en het afsluiten van 
zijn locker. Lockers worden niet gedeeld met anderen. 
Enkel in ernstige gevallen kan en mag de directie de locker openen. De 
kosten hiervan worden dan door de school gedragen. 
Een slot zal pas opengeknipt worden nadat je de kostprijs van een nieuw slot 
betaald hebben. Deze afrekening zal via je betaalkaart verlopen. 
Hetzelfde geldt voor het bijmaken van een sleutel voor de lockers.  
 
 

 Kleding en persoonlijke bezittingen moet je opbergen in de locker.  
 

 Iedereen is verantwoordelijk voor zijn locker. Elke vorm van 
beschadiging zal doorgerekend worden aan de leerling.  

 
 

 Orde en netheid: het is ieders plicht de kleedkamers ordelijk en net 
te houden. De laatste praktijkdag neem je alle gebruikte kokskledij en 
zaalkledij mee uit de locker zodat alles kan gewassen worden. Je sluit 
je locker pas af wanneer je leerkracht gecontroleerd heeft of je alles 
meehebt. De locker wordt voor elke vakantie volledig leeggehaald 
voor een grondig onderhoud van de kledij en de schoenen. 

 

 De kleedkamers zijn gesloten tijdens de lessen. De vestiairelocker 
dient enkel en alleen voor het wegbergen van kledij, schoenen en 
dergelijke die nodig zijn voor de praktijklessen van de grootkeuken, 
leskeuken, en MEP. Die locker wordt gratis ter beschikking gesteld. Om 
boeken en sportkledij weg te bergen dient men een locker te huren. 
Tussen de lessen door worden de lockerruimtes dus niet geopend om 
iets uit de lockers te halen. De leerkracht praktijk controleert na elke 
les de ruimtes, laat indien nodig opruimen en sluit ze af. 
 

 De ruimtes boven de grootkeuken ,de kleedkamers zijn verboden 
terrein voor alle leerlingen die op dat moment geen praktijk keuken of 
zaal hebben.  
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Locker in restaurant  

De locker aan de restaurantkeuken dient om kleine persoonlijke spullen in 
op te bergen: portefeuille,… . 
Voor die locker heb je steeds een muntstuk van 1 euro nodig. 
Na gebruik krijg je het muntstuk terug. 
Heb je geen muntstuk bij je, dan geef je het materiaal aan leerkracht. De 
leerkracht opent de locker niet tussendoor. 
De leerling blijft verantwoordelijk voor het afsluiten van de locker. 
Lockers worden nooit losgelaten wanneer er persoonlijke spullen inzitten. 
Bij verlies van de sleutel van de gebruikte locker betaal je 15 euro. 
Tijdens de les ga je nooit naar je locker. Enkel tijdens de pauzes kun je 
iets uit de locker halen. 
 

5. Afval  
 
Iedereen werkt graag in een ordelijke, verzorgde omgeving. 
 

 Raap rondslingerend verpakkingsmateriaal en papier op en gooi het in 
de daartoe bestemde vuilnisbak. 

 

 Elke groep leerlingen die kookt is verantwoordelijk voor de orde en 
netheid in het containerpark. 

 

 Sorteer afval volgens de instructies die je in het begin van het 
schooljaar van je leerkracht krijgt.  

 

 Plooi alle kartonnen verpakkingen, brikverpakkingen en dergelijke 
dicht. 

 

 Verwijder alle plastiekzakken uit de kartonverpakkingen en werp ze in 
de juiste containers.  

 

 Op elk deksel van de container staat vermeld wat erin mag. Hou 
rekening met die vorm van sorteren. 
 

 In de mepkeuken en leskeuken werken we met een verzamelbakje 
voor gesmolten vet. Nooit vet in gootsteen wegspoelen.  
 

 Sorteer correct. Er zijn strengere nieuwe regels rond het correct 
sorteren. We doen met zijn allen ons best om dit zo goed mogelijk toe 
te passen.  

 

6. Eten en drinken  
 

 Elke leerling van 3r tot en met 6g eet een warme maaltijd de dag dat 
hij praktijk heeft in de MEP of in de grootkeuken. Elke leerling kan in 
de keuken plat water drinken aan het drinkpunt. Die vaste 
drinkpunten zijn voorzien van een pictogram. Er wordt gebruik 
gemaakt van blauwe wegwerpbekers om glasbreuk te vermijden. 
Iedereen drinkt kraantjeswater.  
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 Wanneer een kan leeg is, wordt ze opnieuw gevuld en in de koelcel 
geplaatst zodat alle leerlingen fris water kunnen drinken. 

 

 Blikjes of andere drankjes dan water worden niet toegelaten in 
de keuken. (leskeuken, mep en grootkeuken). 

 

 Voedingsmiddelen worden enkel geproefd na bereiding, niet verbruikt.  
 

 Er wordt gebruik gemaakt van proeflepels die we verzamelen op een 
speciaal daarvoor afgesproken plaats zowel in de leskeuken als in de 
mep. 

 

 Er worden geen voedingsmiddelen uit de keuken (grootkeuken, 
leskeuken, MEP of elke stock waar voedingsmiddelen bewaard 
worden) meegenomen voor persoonlijk gebruik of weggenomen. 
Elke vorm van misbruik zal als diefstal behandeld worden en 
onmiddellijk gemeld worden aan de directie en de ouders. Enkel het 
voedsel dat lln klaarmaakten in een  leskeuken kan, mits 
toestemming van de leerkracht en een juiste etikettering, 
meegenomen worden door de leerling.  

 
 

 Elke leerkracht keuken heeft het recht de leerlingen te verplichten om 
de bereidingen te proeven. Elke kok wordt namelijk verondersteld 
te weten hoe de bereidingen smaken. 

 
 

7. Keuken betreden  
 

Leerlingen die geen les hebben in de keuken hebben geen enkel recht 
om de keuken te betreden (of te gebruiken als doorgang).  
De keuken is een leslokaal. Alle regels uit de Gids voor de leerlingen 
blijven natuurlijk geldig in elke keuken. 
We storen de praktijkleerkracht of zaalleerkracht dus niet voor andere 
zaken tijdens hun lessen.  

 

specifieke richtlijnen rond covid-19 
 

 
Omwille van mogelijke tracering is het belangrijk dat er geen andere 
personen in de keuken komen of door de keuken lopen. 
We zullen hier hard op toezien. 
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8. Reinigen en desinfecteren  
 

In verband met onderhoud worden reinigen en desinfecteren vaak in één 
adem genoemd. Hoewel ze elkaar aanvullen zijn het toch twee totaal 
verschillende handelingen. 
 
Reinigen: alle afval verwijderen om een schoon oppervlak te verkrijgen. 
 
Desinfecteren: alle bacteriën vernietigen om een ontsmet oppervlak te 
verkrijgen. 
 
 Een routinereiniging en desinfectie doe je als volgt: 

 

1. verwijderen van grof afval; 
2. reinigen met D2, 1 duw op de knop volstaat voor een emmer sop; 

neem hiervoor de groene emmers en groene doeken. 
3. spoelen met water (groene emmer en propere groene doek); 
4. desinfecteren met D10, gele emmer, gele doek; 
5. naspoelen met gewoon water, blauwe doek, blauwe emmer; 
6. drogen aan de lucht. 

 

 Elke apparaat dat rechtstreeks in contact komt met voedingsmiddelen  
moet na elk gebruik gereinigd worden met D2 (groene emmer en 
groene doek), en na elke dienst ontsmet worden met D10 (gele 
emmer en gele doek).  
Denk hier aan  snijmachine, blikopener, snijplanken, messen, 
werkbanken, mixer, … 

 
 Nadien spoelen we alles na met puur water en laten we het drogen aan 

de lucht. 
 

 Na elke dienst alle afval verwijderen. 
 

 Na elke dienst alle natte doeken uit de keuken in de wasmand gooien. 
 
Ontsmettingsalcohol dient als snelle ontsmetting van de handen.  
We gebruiken die enkel als snelle ontsmetting tussen 2 taken door, niet bij 
het binnenkomen van het lokaal. 
 

specifieke richtlijnen rond covid-19 
 
Omwille van Covid 19  
 
We zetten de dampkap aan bij het toekomen in de keuken. 
In de zaal wordt onmiddellijk een raam opengezet.  
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Elke leerling krijgt een eigen werkzone toegewezen en staat in voor 1 
gerecht.  
De leerling blijft aan zijn eigen werkpost en verloopt zo weinig mogelijk.  
 
We verwijderen de handdoeken regelmatig . 
Handdoeken worden correct gebruikt en blijven  aan je werkpost.  
Handdoeken worden niet gebruikt als ovendoek. 
 
Alle regels omtrent HACCP worden strikt volgens de regels toegepast. 
 
Op het laatste moment van de les zal iedereen zijn eigen zone volledig met 
D 10 reinigen. 
Dit zal maar gebeuren nadat iedereen klaar is met afwassen, opruim, 
ordenen, vacumeren, …  
 
  

9. Onderhoud van het onderhoudsmateriaal  
 

 Zorg ervoor dat alle onderhoudsmateriaal op zijn oorspronkelijke 
plaats terugkomt na het proper gemaakt en ontsmet te hebben. 

 

 Zorg ervoor dat de onderhoudsproducten terug op hun plaats staan.  
 

specifieke richtlijnen rond covid-19 
 

 
We hebben specifieke aandacht voor alles wat kan aangeraakt worden met 
de handen. 
(klinken, handvaten koelcellen – dv, toestellen, computers, ..) 
Vergeet ook niet om je reinigingsmateriaal mee te ontsmetten ( denk aan 
stelen borstels,..) 
 
 

  10. Leren en werken in het vaklokaal  
 
Om jullie een goed beeld te geven van de materialen, grondstoffen en 
dergelijke voor jullie vakgebied werden lokalen ingericht. In die lokalen 
werden computers en/of een beamer geplaatst. 
Elke vorm van vernieling, van foutief omgaan met materiaal zal onmiddellijk 
gesanctioneerd worden. We verwachten respect voor het materiaal.  
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11. Middagpauzes voor onze leerlingen Mep en GK 
 
De leerlingen keuken en zaal schuiven aan aan tafel om 11.20 uur. 
Zij herstarten hun les om 11.50 uur.  
In de namiddag stoppen de lessen keuken zaal in de MEP en de GK tussen  
14.35 uur en 15.25 uur.(afhankelijk van het jaar). 
Het volgende lesuur zijn de leerlingen vrij. 
De leerlingen volgen de regels van de pauze zoals ze beschreven staan in de 
Gids voor de leerlingen. 

 
 

12. V- Gang  
 
De gang boven wordt niet gebruikt. Dit is geen doorgang. 
 
 

Aanwezigheid van de leerlingen restaurantkeuken, 
grootkeuken binnen de schooluren 

De praktijklessen keuken, zaal en de stage zijn een zeer 
belangrijk onderdeel om een juist beeld te krijgen van de 
jongeren. 
Indien de leerling regelmatig afwezig is door ziekte, door laattijdig toekomen 
of om een andere reden dan kan de klassenraad beslissen dat er 
onvoldoende gegevens zijn om een juiste beoordeling te geven. We willen 
hier extra aandacht op vestigen omdat een praktijkles vaak over meerdere 
uren gaat. Een leerling die af en toe afwezig is mist een groot pakket aan 
uren LPC. 
Wanneer de leerling op stage afwezig is vragen we steeds een doktersbriefje 
en moet deze dag ingehaald worden. Enkel de TA of de directeur kan 
beslissen dat ziektedagen niet moeten worden ingehaald. 

 

Aanwezigheid van de leerlingen restaurantkeuken, 
grootkeuken buiten de schooluren 
 
Zoals je in de Gids voor de leerlingen kan lezen, kunnen de leerlingen van de 
r-klassen en de g en gd - klassen opgeroepen worden om te komen helpen.  
Het aantal te werken uren wordt bepaald door de TA van de richting in 
samenspraak met de directie en afhankelijk van de verschillende activiteiten.  
 
Die activiteiten zijn een deel van het lessenpakket en worden gequoteerd.  
Vaak is het ook een unieke kans om voor grote groepen evenementen te 
verzorgen. 
Alle richtlijnen hierrond worden op voorhand met de leerlingen besproken en 
zullen duidelijk omschreven staan in de mail via smartschool. 
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De klastitularis zal steeds de data minimum 4 weken op voorhand 
doorsturen.  
De planning voor mogelijke weekend-jobs van de leerlingen verloopt op die 
manier vlotter. 
 
 
Wij vinden het heel belangrijk dat de ouders deze visie van de school 
steunen. Een opleiding vraagt een inspanning, en wij zijn ervan overtuigd 
dat die activiteiten een meerwaarde bieden voor onze leerlingen.  
Wanneer een leerling alsnog afwezig is op deze activiteit wordt eveneens een 
doktersbriefje gevraagd.  
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Preventieafspraken rond veiligheid 
 

 
 
 
 

 

De ergste vijand van veiligheid ben je zelf.  
Je niet aan de afspraken en regels houden is bijna 
altijd de oorzaak van een ongeval. 

 

Leg elektrische apparaten nooit in de buurt van 
water. 

(elektrocutiegevaar) 

 De juiste kleding  

Veiligheid heeft ook met kleding te maken. Denk 
maar eens aan lange, wijde mouwen en een pot 
hete soep.  

Voeding kan je kledij vuil maken, waardoor 
bacteriën kunnen groeien en zich ontwikkelen. 

Draag steeds het volledige koksuniform met de 
juiste veiligheidsschoenen. 

 Na elke les wordt er geveegd 

De leerling van dienst veegt de keuken. 

We houden de vloer netjes om uitglijden te 
voorkomen. 

Wanneer er water, vet of een ander product op de 
grond ligt, waardoor je kan uitglijden, wordt dit 
onmiddellijk opgeruimd. 

 Werk geconcentreerd 

Je loopt niet nodeloos rond in de keuken. 

Rennen is ten strengste verboden. 

Kijk steeds uit voor de andere leerlingen. Die 
kunnen net bezig zijn met een mes of warme 
producten. 

Blijf dan ook zo veel mogelijk in je werkgebied en 
hinder elkaar niet bij het werken. Leid elkaar ook 
niet af.  

Spelen is dan ook streng verboden. 

Draag steeds je veiligheidsschoenen om valpartijen 
of uitglijden te voorkomen. 

 

Breng het gereedschap terug naar de vaste plaats  

Iedereen gebruikt tijdens de les materialen. Die 
moet je kunnen vinden. Alles heeft dus een vaste 
plaats. Leg alles steeds terug op de juiste plaats.  
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Eerst ruim je alles op 

Je verlaat het lokaal pas na toestemming van de 
chef, ook al is de bel gegaan.  

We ruimen samen op en reinigen de werktafels en 
toestellen volgens de afgesproken regels. 

Wanneer je klaar bent met je taak, vraag je aan de 
chef wie je mag helpen. 

 

Opgepast scherpe voorwerpen 

Opgepast met scherpe voorwerpen. Steek die nooit 
in je zakken. Loop nooit rond met een mes of ander 
scherp voorwerp. 

 Ringen, horloges  

Sieraden, ringen, halskettingen, piercings en 
kettingen kunnen gevaar opleveren zowel voor 
jezelf (knellen, haperen,…) als voor anderen 
(overdracht van kiemen).  

Die doe je voor het begin van de les af. Berg ze op 
in je locker in de kleedkamer. 

Was steeds je handen bij het binnenkomen van een 
lokaal. 

 

   

Warmhoudplaten, fruitperser, warmhoudkasten … 

Alle schakelknoppen van de elektrische toestellen 
staan op “0”! 

Wanneer je een toestel moet reinigen: steeds de 
stekker uittrekken! 

 

 Persoonlijke hygiëne 

De haren zijn altijd verzorgd en fris gewassen. 
Draag lange haren altijd in een staart.  
We dragen steeds een petje om ervoor te zorgen 
dat er geen haren in de voeding geraken. Alle haren 
zitten stevig vast onder het petje. 
 

 Nette kledij dragen 

De kledij wordt voor elke les gewassen en 
gestreken. 
Dat oogt net maar is ook heel belangrijk voor de 
veiligheid en de hygiëne. 
We dragen geen T-shirts, topjes, broeken of panty's 
onder de kokskledij of zaalkledij. 
Dat is heel onhygiënisch. Gebruik een frisse 
deodorant, wees discreet met make-up. 
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Temperatuurcontrole 

Maak er een gewoonte van.  

Iedere les is er iemand verantwoordelijk voor de 
temperatuurcontrole van koelkast en diepvries. 

Koelkast: ongeveer 4 °C (maximum 8 °C) 

Diepvries: minimum -18 °C 
 

 

Scheiden van afval en afgewerkt voedsel 

We laten geen afval op het werkblad rondslingeren. 
Afval wordt gesorteerd (PMD, papier en karton, glas 
en restafval). 
 

        

Handen wassen 

Was steeds de handen volgens het stappenplan 
voor de praktijkles, na ieder toiletbezoek, niezen, ... 

 
 

Verkoudheid 

Bij een verkoudheid, niezen, hoesten verwijder je je 
zo ver mogelijk van de bereidingen en de klanten. 
Na het niezen en hoesten, handen wassen!!!! 
 

 
 

    

Nette nagels 

Nagels zonder nagellak, propere nagels, geen valse 
nagels of gelnagels. 

We gebruiken het handborsteltje bij de eerste 
wasbeurt van de dag. We leggen het borsteltje 
steeds terug in het ontsmettende water.  
 

 Wonden aan de handen 

Dragen van handschoenen tijdens het verwerken 
van voedsel. De wonden steeds ontsmetten en met 
een plastiek pleister afdekken. 
 

 
   

    

Spelen met water, met eten 

Op geen enkel moment wordt er in of rond de 
keuken gespeeld met eten of water. 

Dat brengt slipgevaar met zich mee. 

Een veilige werkomgeving is onze prioriteit. 
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Afwassen 

Proper afwassen, sorteren soort bij soort, eerst het 
minst vuile (glazen, bestek …) dan het vuilste 
(borden, potten, pannen …). Regelmatig vers water 
nemen! 

Ontkliek grondig vooraleer je begint af te wassen. 
 

 
 
 
In en rond de keuken kom je heel wat signalisatietekens tegen. Voor je 
eigen veiligheid en die van je collega’s is het goed dat je onderstaande 
signalisatie herkent. 
  
Gebodsborden  
 
  

 
 

 
Handschoenen verplicht 

  

 
 

 
Veiligheidsbril verplicht  

 
 
Veiligheidsborden 
 
  

 
 

 
Niet met water blussen 

 

 
 

 
Toegang verboden voor onbevoegden 
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Waarschuwingsborden  
 
  

 
 

 
Giftige stoffen 

  

 
 

 
Elektrisch risico 

 

 
 

 
 
 
 
Ontvlambare stoffen 

 

 

 
 

 
Corrosief product 
 
(=een stof die andere stoffen waarmee hij in contact komt 
kan vernietigen of onherstelbaar beschadigen. In geval 
van contact met weefsel zoals de huid veroorzaakt een 
dergelijke stof brandwonden. Ook inademen van een 
corrosieve stof kan gevaarlijk zijn.) 

  

 
 

 
Schadelijk - irriterend 

 

 
 

Milieugevaarlijk 

Dit symbool waarschuwt voor ernstige milieuschade, 
vooral als ze vrijkomen in het oppervlaktewater. 

 
 
 
 
  



 

23 

Reddingsborden  
 

 

 
 

 
Uitgang 

 

 
 

 
Nooduitgang 

 

 
 

 
Richting van een nooduitgang 

 

 
 

 
Eerste hulp 

 

 
 

 
Verzamelplaats bij een evacuatie 

 
 
 
 
 
Brandbestrijdingsborden   
 

 

 
 

 
Brandslang 

 

 
 

 
Blusapparaat 
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 Alvorens te starten  
 
 

 
 
Wat je zeker moet weten:  
 

 Waar zijn de uitgangen en de nooduitgangen van de keukens  
en de zaal? 

 
 Ken je het evacuatieplan?  

 
 Waar staan de blusapparaten dicht bij de werkplek? 

 
 Welk type bescherming is ter beschikking in de keukens? 

 
 Wat moet ik doen bij een noodgeval?  

 

 
Afvalbeheer 

 

Om onze afvalproductie te verminderen:  

 vermijd overproductie; 

 beperk verpakkingen; 

 denk goed na over hoe je gaat verpakken. (we belasten het milieu 

door folie die te klein was, een zakje dat te klein was en dergelijke weg 

te gooien).  

 sorteer je afval op een correcte manier; 

 recycleer. 
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 We zijn correct in het gebruik van de wegwerppetjes. De school 

voorziet 1 petje per halve dag. We springen hier met zorg mee om 

zodat we niet nodeloos een tweede hoeven te gebruiken. Op deze 

manier beperken we de afvalberg.  

 
Ergonomie  
 
 

    
 
Als kok is het heel belangrijk om zorg te dragen voor je voeten en je rug. 
Bedenk maar eens hoe sterk we beide lichaamsdelen belasten. 

Een goede voethygiëne is een basisregel voor iedereen. Gezonde voeten 
moeten dagelijks in verse sokken gestoken worden. ’s Avonds moeten de 
voeten altijd gedurende een tijdje kunnen luchten. De kok die geen speciale 
zorg besteedt aan zijn voeten zal zijn job niet lang uitvoeren. Je voeten 
dragen je hele gewicht, ze krijgen af te rekenen met alle mogelijke 
toestanden: gladheid, lang ingesloten, stalen tip in de schoen … 

Ze zijn er natuurlijk voor gebouwd, maar toch … onze westerse voeten 
hebben veel van hun oorspronkelijke natuurlijkheid verloren. 

 

Algemene voetverzorging 

Was je voeten één keer per dag met water zonder zeep, want zeep tast het 
natuurlijk herstelvermogen van je huid aan (je voeten worden daar week 
van). Droog daarna je voeten goed af. Vooral tussen de tenen moet je de 
ruimte goed droog houden. Laat je voeten even aan de lucht drogen 
alvorens je sokken aan te doen. 

Draag aangepaste werkschoenen en katoenen sokken. 

Na de job in de keuken doe je andere sokken aan. Neem steeds de sokken 
mee om te wassen.  
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Tillen  

 
Leer om steeds door je knieën te gaan om iets te tillen. 
 
 

 

      
 
Zet je voeten goed als je iets wil tillen. 
 
 
 

   
 
Raap iets op door één been lichtjes achteruit te tillen. 
 
 
Kleine aanpassingen in je werkwijze maken dat je je rug kan sparen. 
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Energiebeheer  

         

 Om het verbruik van gas en elektriciteit te beperken: 

 gebruik toestellen op een correcte manier; 

 schakel toestellen tijdig aan of uit; 

 doe steeds de lichten uit wanneer je lokaal verlaat. 

 

 

  Om ons waterverbruik te beheersen: 

 vermijd verspilling; 

 gebruik een correcte dosering van de schoonmaakproducten; 

 ontkliek je vaat alvorens die in de wastunnel te stoppen. 
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Afspraken voor je persoonlijke spullen  

 

 
 

Lockers sluiten  

Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Sluit 
de locker steeds af zodat er niks kan verdwijnen. 

 

 
 

Je gsm geef je spontaan af aan je leerkracht bij de 
start van de les 

 

 
 

Alle juwelen, horloges ... blijven in de locker in de 
kleedkamer. Ze worden pas aangedaan nadat de 
volledige praktijkles is afgelopen. 

Zorg voor een klein doosje zodat je niks kan 
verliezen in je locker.  

 
Afspraken voor de orde en netheid 

 Elke dag wordt één leerling aangesteld voor de orde van de 
kleedkamer. 

 Controle: ligt alle vuil in de vuilnisbak? 

 Zijn de ramen gesloten? 

 Ligt er niks op de lockers? 

Alles wat blijft rondslingeren in de kleedkamer of op de lockers 
wordt aan de praktijkleerkracht gegeven. 

Als de controle klaar is en het lokaal netjes is, roep je de 
leerkracht om het lokaal af te sluiten.  

Deze taak wordt mee verrekend in je lespakket. 
(verantwoordelijkheden opnemen) 

 Wanneer je als leerling het materiaal terugbrengt: 

 zet je alle bruikbare zuivel, groenten en vlees terug in 
de koelkast van de leskeukens; 

 wordt bevroren ingrediënten terug in de diepvries geplaatst. 

 wordt alle afval buiten in de juiste containers gedaan; 

 worden alle handdoeken, vaatdoeken en leenschorten 
onmiddellijk in de mand gegooid; 

 alle wegwerppetjes in de vuilbak gooien 

 worden lege bakken op het rek geplaatst. 

 Toon dat je respect hebt voor keukenpersoneel door 
bovenstaande taken met zorg uit te voeren. 

 


