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1 ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS 

Laat je niet misleiden door een vals gevoel van gemak en bekendheid van producten of toestellen 

en neem alle veiligheidsvoorschriften altijd strikt in acht. 

Bij onveilig of verkeerd gebruik bestaat de kans op ernstig lichamelijk letsel! 

Gebruik geen toestellen/producten waarvan je de werking onvoldoende kent, vraag uitleg indien 

je twijfelt of niet meer weet hoe een bepaald toestel precies werkt. Lees daarom regelmatig 

opnieuw de instructiekaarten, minimum 1x per schooljaar, en werk steeds volgens de instructies 

van de leerkracht.  

Het is verboden om toestellen of producten te gebruiken voor andere taken dan waarvoor ze 

bedoeld zijn, toestellen om te bouwen, de veiligheidsopties te verwijderen of beschadigde 

toestellen te gebruiken. Inspecteer ook vooraf de toestellen, materialen en producten waarmee je 

werkt; wanneer er iets niet in orde is of gebreken vertoont, verwittig je leerkracht. 

Draag ook steeds de vereiste praktijkkledij en de nodig PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen 

zoals veiligheidsbril, handschoenen, …).  

1.1 Veilig gebruik van toestellen 

• In alle vaklokalen zijn de instructiekaarten van de toestellen, die door de leerlingen gebruikt 

worden, beschikbaar.  

• Deze instructiekaarten zijn ook digitaal te raadplegen via Smartschool:  

Intradesk\voor leerlingen en ouders \nuttige documenten\instructiekaarten. 

• Deze instructiekaarten bevatten naast instructies omtrent de werking en het onderhoud ook 

veiligheidsinstructies. 

In bijlage is er een voorbeeld opgenomen van  

een instructiekaart van een toestel. 

1.2 Veilig gebruik van producten  

• Na de praktijklessen moeten de toestellen en lokalen worden gepoetst.  

• Het is belangrijk om de juiste onderhoudsproducten met de correcte werkwijze toe te passen.  

• Gebruik ook de juiste en de voorgeschreven dosering.  

• Mocht je een negatieve reactie ondervinden bij het gebruik van een bepaald product, 

verwittig de leerkracht. Indien nodig zal een arts geraadpleegd worden; neem de 

instructiekaart of de verpakking of een duidelijke foto van het etiket mee naar de arts.  

in bijlage is er een voorbeeld opgenomen van  

een instructiekaart van een onderhoudsproduct.  
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2 BRANDVEILIGHEID 

Hou alle nooduitgangen steeds vrij! Bekijk vanuit elk lokaal de mogelijke wegen naar een uitgang. 

2.1 Evacuatie en brand 

 Bij alarm 

1 Blijf kalm en stop onmiddellijk de activiteit waarmee je bezig bent. 

2 Laat alles liggen, schakel de toestellen uit (bv. kookvuur, oven, soldeerbout, … - niet nodig: 

pc’s, laptops, …) maar bedien geen lichtschakelaars.  

3 Doe vensters en deuren dicht maar niet op slot! 

4 De leerkracht zorgt voor het afsluiten van gas en/of elektriciteit in een praktijklokaal. 

(noodstop induwen) 

5 De leerkracht neemt de evacuatie-instructiekaart mee en telt de leerlingen bij het verlaten van 

het lokaal.  

6 De leerkracht vult op de kaart de klasgroep, het lokaalnummer en het cijfer van de EERSTE 

telling in. 

LET OP: evacueer NOOIT door rook! 

In geval van rook:  Sluit alle ramen en deuren goed af (bv. met vochtige doeken) en geef met alle 

mogelijke middelen een signaal naar buiten toe zodat men te weten komt dat er nog 

personen ingesloten zitten. 

7 Begeef je zo snel mogelijk naar de verzamelplaats, het Sint-Poppoplein (stap goed door maar 

zonder te lopen); volg daarvoor de aangeduide vluchtwegen (volgens het evacuatieplan of 

volgens de pictogrammen).  

8 Maak geen overbodig lawaai, zodat je alle instructies goed kan horen. 

9 Kom je van het didactisch restaurant? Evacueer via de Kaaistraat. 

10 Kom je van het klooster? Evacueer via het binnenplein naar de speelplaats van de lagere 

school ook langs de Kaaistraat 

 
pictogram: nooduitgang   
 

pictogram: uitgang 

 

 
 pictogram: weg naar een uitgang of 
nooduitgang (aangegeven door pijl) 

11 Keer nooit terug! 
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12 Iemand kwijt? Meld dit aan de leerkracht of de evacuatieverantwoordelijken.  

13 Op de verzamelplaats ga je bij je eigen klas staan en ga je zo snel mogelijk in alfabetische 

volgorde staan voor de telling door de leerkracht.  

14 De leerkracht vult het cijfer van de TWEEDE telling in op de evacuatie-instructiekaart  

en geeft de kaart aan de evacuatieverantwoordelijken  

en laat weten wie eventueel ontbreekt. 

15  Wacht dan op verdere instructies en verlaat de verzamelplaats nooit zonder toestemming. 

Evacuatieplannen kan je op verschillende plaatsen vinden in de gangen van de school. Het is de 

bedoeling dat je vanuit een bepaalde locatie de juiste, aangeduide evacuatieroute volgt, tenzij deze 

versperd is (zoek dan een andere vluchtweg door de pictogrammen te volgen die de weg naar een 

uitgang of nooduitgang aangeven). 

 Bij brand 

1 Blijf kalm! Druk de brandmeldknop in, indien evacuatie nodig is; 

deze zet het alarm aan, maar verwittigt geen andere personen (onthaal, hulpdiensten). 

2 Verwittig onmiddellijk het onthaal (receptie) via de buitenlijn: 09 381 51 21 .  

Indien dit niet lukt, bel naar 0472 06 45 36. Vermeld duidelijk wie en waar je bent en wat het 

probleem is. 

3 Verwittig mensen in de onmiddellijke omgeving. 

4 De leerkracht en iemand van het interventieteam proberen de vuurhaard te blussen 

(onderneem één bluspoging, gericht op de voet van de vlam)  

LET OP: zorg dat je zelf steeds een vluchtweg hebt en ga de brand nooit alleen te lijf! 

5 Bij ernstig gevaar en indien je niemand kan bereiken, kan je zelf het alarm starten door het 

noodnummer 112 te bellen en op de alarmknop de duwen (eventueel afdekplaatje eerst 

optillen en beschermglaasje stukslaan). 

6 Verwittig daarna in elk geval het onthaal (receptie) via de buitenlijn: 09 381 51 21 .  

Indien dit niet lukt, bel naar 0472 06 45 36. Vermeld duidelijk wie en waar je bent en wat het 

probleem is. 

 

 pictogram: brandmeldknop  
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2.2 Vuurdriehoek 

Voor een brand zijn drie elementen noodzakelijk:  

1 Energiebron 

bv. hitte van strijkijzer, brandende lucifer,  

vonk door elektrische ontlading, … 

2 Brandstof  

bv. papier, benzine, … 

3 Zuurstof 

bv. lucht via open raam of deur, dampkap, ventilator, … 

Wanneer een van deze drie elementen niet meer aanwezig 

is, zal de brand vanzelf doven. 

Bij brand in een trekkast moet deze onmiddellijk uitgeschakeld 

worden. (bv. door de noodstop in te drukken). 

  

Verwitt ig het onthaal  

09 381 51 21 

of 0472 06 45 36 

Sluit gas en elektriciteit af. 
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2.3 Gebruik van een brandblusser 

 Algemene veiligheidsinstructies bij brand 

• LET erop dat je zelf steeds een vluchtweg hebt! 

• Ga nooit in je eentje een brand te lijf. 

• Evacueer eerst de personen. 

• Meld eerst de brand, onderneem daarna één bluspoging.  

• Blus nooit tegen de wind in, maar bestrijd het vuur met de wind mee. 

• Blus een brandend oppervlak van voor naar achter. 

• Loop na een gelukte bluspoging niet onmiddellijk weg, het vuur kan steeds weer opflakkeren. 

• Ook als de brand gedoofd is, moeten het onthaal, de preventieadviseur en eventueel de 

brandweer verwittigd worden. 

 Gebruik van brandblusser – type poederblusser (toestel is volledig rood) 

Dit toestel is geschikt voor vaste stoffen, vloeistoffen en gassen 

 

1 Haal het blustoestel en zet het op de grond, ver genoeg van de vlammen. 

2 Plooi de slang en hou ze dichtgeknepen, de spuitkop naar de grond richtend. 

3 Draai je gezicht weg van de slang en trek de beveiliging los (plastieken borgpen). 

4 Activeer het toestel door de knop of hendel bovenaan het toestel 1x hard in te drukken. (gezicht 

weg van de slang houden om geen slag te krijgen) 

5 Neem nu de afsluiter in de hand. (hendel aan het uiteinde van de slang - de slang mag nu niet 

meer dichtgeknepen zijn) 

6 Oefen een kleine druk uit op de afsluiter om het toestel even te testen.  

7 Respecteer een afstand van 3 tot 4 meter tot de vlammen. 

8 Richt de straalpijp naar de basis van de vlammen en knijp de hendel dicht. 

9 Bestrijd de vlammen aan de basis met een ononderbroken straal, te beginnen van de voorkant.  

10 Na het blussen kan de brand opnieuw opflakkeren, bewaak de plaats van de vuurhaard, hou 

een blustoestel in de buurt en verwittig de brandweer. 
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 Gebruik van brandblusser – type CO2 (bovenkant van het blustoestel is 

lichtgrijs) 

Dit toestel is geschikt voor vaste stoffen en elektrische toestellen 

 

1 Haal het blustoestel en zet het op de grond, ver genoeg van de vlammen. 

2 Verwijder de borgpen. 

 

LET OP: NOOIT de trechter met de hand vastnemen wegens de extreem 

koude temperatuur → hou het handvat vast  

(zo dicht mogelijk bij het blustoestel) 

verstikkingsgevaar in een gesloten ruimte → zorg voor verluchting 

NOOIT naar personen richten  

3 Respecteer een afstand van 1 tot 2 meter tot de vlammen. 

4 Hou het handvat van de trechter vast (NOOIT de trechter zelf) en richt de trechter naar de 

basis van de vlammen. 

5 Bestrijd de vlammen aan de basis met een ononderbroken straal door de hendel ingedrukt te 

houden. 
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 Gebruik van brandblusser – type water/schuim (het blustoestel heeft een 

groene of blauwe bedrukking) 

Dit toestel is geschikt voor vaste stoffen, vloeistoffen en elektrische toestellen 

 

1 Haal het blustoestel en zet het op de grond, ver genoeg van de vlammen.  

2 Verwijder de borgpen. 

3 Respecteer een afstand van 2 tot 4 meter tot de vlammen. 

4 Richt de straalpijp naar de basis van de vlammen en knijp de hendel dicht. 

Opmerking: voor vet of oliebranden, zijn specifieke types schuimblussers aanwezig (labo ‘s). 

 

 Gebruik van een branddeken 

 

1 Verwijder het branddeken uit de hoes door aan de lintjes te trekken. 

2 Houd het branddeken open tegen je lichaam, best op ooghoogte zodat je de visuele controle 

kan behouden. 

3 Pak de punten van het deken en wikkel ze rond je handen als bescherming voor jezelf. 
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Bij een brandende pan 

1 Let op dat je je handen niet verbrandt: hou ze achter het deken en rol eventueel een deel van 

het deken errond. 

2 Je begint met de onderkant van het branddeken: leg deze tegen de voorkant van de pan en 

laat het deken rustig zakken tot het volledig de vlammen bedekt.  

3 Zorg dat de toevoer van zuurstof volledig afgesloten is. Verbreek de toevoer van gas en 

elektriciteit (noodknop induwen / stekker uittrekken).  

Bij een kleine vlam kan je ook een passend deksel op de pan zetten om de zuurstof af te 

sluiten.  

 

Bij brandende kledij/persoon 

1 Leg de persoon op de grond.  

2 Plaats het branddeken volledig op de vlammen, zodat het goed strak aansluit tegen de 

persoon (zodat de zuurstof is afgesloten). 

Let op: Bij apparaten aangesloten op elektriciteit of bij 

brandend vet of olie (bv frituurpan): NOOIT WATER  (gevaar 

voor elektrocutie of een steekvlam) 
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3 EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN 

  

pictogram: EHBO-post 

Elke verwonding zal gemeld worden aan het leerlingensecretariaat en opgevolgd worden. 

3.1 Brandwonden 

Eerst water de rest komt later! 

(sommige chemische producten vragen een andere behandeling, zie 

instructiekaarten/veiligheidsinformatiebladen) 

• Houd onmiddellijk het deel dat verbrand is onder koud/lauw, zacht stromend water gedurende 

20 minuten. 

• Ga naar het leerlingensecretariaat waar de verantwoordelijke EHBO de juiste zorgen zal 

toedienen of je zal doorverwijzen. 

3.2 Snijwonden 

• Stelp de bloeding zo snel mogelijk. 

• Ga naar het leerlingensecretariaat waar de verantwoordelijke EHBO de juiste zorgen zal 

toedienen of je zal doorverwijzen. 

3.3 Contact van schadelijke stoffen met de ogen 

• Spoel onmiddellijk de ogen met veel water of gebruik de oogspoelfles. 

• Er is een oogspoelmiddel aanwezig in de labo’s en kapsalons en in de EHBO-post van het 

leerlingensecretariaat. 

• Wanneer een dokter geraadpleegd moet worden:  

neem van het product het veiligheidsinformatieblad (SDS-fiche) mee  

of neem de verpakking of een duidelijke foto van de gegevens op het etiket mee. 

3.4 Hartstilstand 

• De EHBO post van de school beschikt over een AED-toestel (= Automatische Externe 

Defibrillator)  

  

 Onthaal: 09 381 51 21 – 0472 06 45 36 

Telefoon leerlingensecretariaat: 09 381 51 25 

http://www.bing.com/images/search?q=afbeelding+EHBO&id=EE127F0DA3758EEC7D8835794ECA54181E0789A1&FORM=IQFRBA
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Nuttige telefoonnummers 

 

 AMBULANCE /  BRANDWEER / POLITIE 112 

 DRINGENDE POLITIEHULP  101 

 

 

ANTIGIFCENTRUM  070 245 245 

indien niet bereikbaar   02 264 96 30 

bij levensbedreigende situaties, bel steeds 112 

Betekenis van pictogrammen op producten 
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4 AMOK EN LOCK-DOWN 

Wat? Met AMOK bedoelen we een situatie waarbij een dader zo veel mogelijk slachtoffers tracht 

te maken. In zo’n geval kan een lock-down alarm gegeven worden. 

Lock-down alarm 

• start belsignaal: 5 x kort, 

• stop belsignaal: 2 x lang + evacuatie alarm, 

• registratie aanwezige / ontbrekende personen. 

Wat te doen bij een Lock-down 

• Alle aanwezigen blijven in de lokalen. 

• Deuren op slot langs binnen (sleutel laten zitten / eventueel barricaderen). 

• Schuilen (stil liggen, weg van de ramen en deuren, zo dat ze niet gezien worden). 

• Gsm’s moeten op ‘stil’ gezet worden. 

• Eventueel kan info gegeven worden via gsm (bv. over de dader). 

Uitzonderingen  

• Bij brand toch een veilige uitweg zoeken. 

• Evacuatie indien dader niet in de omgeving gelokaliseerd is en er zich een uitgang in de 

onmiddellijke nabijheid bevindt. 
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5 Afval 

5.1 Restafval 

Wat wel?  aluminiumfolie, piepschuim, organisch afval van de leskeukens zoals  

 vb. schillen, overschotten, …  

Wat niet?  karton of papier, glas, PMD 

Waar verzamelen: 1) in plastic zakjes, dicht geknoopt 

 2) in grote rolcontainer op de speelplaats  

 

5.2 PMD (nieuwe voorwaarden in Deinze vanaf juni 2019) 

Wat wel? 

• Plastieken flessen en flacons: flessen van water, frisdrank, fruit- en groentesappen en melk; 

flacons van afwas- en onderhoudsproducten, wasproducten en wasverzachters, producten 

voor bad en douche, bleekmiddelen, gedistilleerd water. De flessen worden bij voorkeur 

platgedrukt en de dop er terug opgeschroefd. 

• Metalen verpakkingen: drankblikjes, conservenblikjes, schroefdoppen, kroonkurken en deksels 

van flessen en bokalen, dozen en bussen, spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, 

aluminiumschoteltjes, -schaaltjes en -bakjes. 

• Drankkartons: brikken van vloeibare producten zoals fruitsap, melk,… 

• Alle huishoudelijke plastic verpakkingen: yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic zakken, folies. 

• De verpakkingen dienen geledigd te worden en de verschillende verpakkingen mogen niet in 

elkaar steken. Verpakkingen van meer dan 8 liter zijn niet toegelaten. 
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Wat niet?  glas, karton of papier, piepschuim, … 

Waar verzamelen? 1) in blauwe bak in leskeuken, 

 2) in blauwe vuilbakken op de speelplaats en binnenplein. 

 

5.3 Karton en papier  

Wat wel?  karton of papier 

Wat niet?  glas, aluminiumfolie, piepschuim, yoghurtpotjes, botervlootjes,  ijsdozen,  

 plastic flessen, metalen verpakkingen zoals blikken, drankkartons … 

Waar verzamelen?  in grote, houten bak op speelplaats. 

 

 

  

  
P

M
D

 

PAPIER EN 

KARTON 
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5.4 Glas  

Wat wel?  glazen flessen, glazen, glasscherven 

Wat niet?  karton of papier, aluminiumfolie, piepschuim, 

 yoghurtpotjes, botervlootjes, ijsdozen, plastic 

 flessen, metalen verpakkingen zoals blikken, 

 drankkartons, deksels of dopjes, vuurvaste 

 schotels, … 

Waar verzamelen?  in de glascontainer op het koertje aan de 

 afwaskeuken of aan de poort 

5.5 Klein en Gevaarlijk Afval 

Wat wel?  flacons van chemische producten, lege 

 verftubes van haarkleuringen, lege flesjes van 

 nagellak, … 

Wat niet?  karton of papier, aluminiumfolie, piepschuim, 

 potjes van vb. yoghurt, botervlootjes, ijsdozen, 

 plastic flessen, metalen verpakkingen zoals 

 blikken, drankkartons … 

Waar verzamelen? in rode container op de binnenkoer van het 

 kapsalon  

5.6 GFT 

Wat wel?  afval van groenten en fruit 

Waar verzamelen?  in GFT-containers op afvalkoertje GRK aan de hoek van de Kaaistraat 

5.7 OLIE/VET 

Wat wel?  vuil frituurolie 

Waar verzamelen?  in blauwe afhaalton (firma Quatra) op afvalkoertje  GRK aan de hoek 

 van de Kaaistraat 

  OLIE

VET 



  15 

INSTRUCTIEKAART MIXER 

TOESTEL: Multiquick Merk / Type: Braun M1030 (500W) 

Bouw van het toestel 

1 Eject-knop 

2 Aan/uit-schakelaar (1=aan, 0=uit) 

3 Snelheidsregelaar (van 1-5 + turbo) 

4 Motorgedeelte 

5 Opening voor gardes / deeghaken 

6 Opening voor staafmixervoet 

7 Deeghaken 

8 Gardes 

9 Staafmixer 

10 Maatbeker 

Waarvoor gebruiken? 

• Dit apparaat is bedoeld om normale huishoudelijke hoeveelheden te verwerken.  

• Om spetteren te voorkomen, plaatst u eerst de staafmixer in de pan of kom, daarna kunt u het 

apparaat inschakelen. 

• Voedingsmiddel in de mengbeker, pan of pot brengen (niet gebruiken als de pan op het vuur 

staat). 

 Gevaren  Voorzorgsmaatregelen 

1 brandwonden  staaf tenminste de helft onderdompelen, schakelaar uit en dan pas mixer 

 uit vloeistof halen 

2 elektriciteit nakijken of de stekker, snoer, onderdelen, contact in goede staat zijn 

3 brandgeur  onmiddellijk stoppen met mixen, stopcontact voorzichtig uittrekken en laten 

 koelen      
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Veilig gebruik van het toestel 

• Steek de stekker in het stopcontact, zet de mixer aan. 

• Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens u andere hulpstukken 

voorziet op het toestel. 

Na gebruik/schoonmaak 

• Trek voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact. 

• Het motorgedeelte mag enkel met een vochtig doekje worden gereinigd. Hou deze niet onder 

stromend water en dompel deze ook niet onder in water. 

• Het staafmixer-hulpstuk kan worden schoongemaakt door het onder de kraan af te spoelen. 

Dompel deze niet onder in water. 

• De deeghaken, gardes en maatbeker kunnen in de afwasmachine worden schoongemaakt. 

Mogelijke problemen / defecten 

• Toestel werkt niet  elektrische stroom in het lokaal ingeschakeld? 

• Toestel werkt niet  stekker goed bevestigd in het stopcontact? 

• Toestel werkt nog steeds niet  leerkracht raadplegen  melden via helpdesk smartschool en 

defect toestel naar logistiek brengen. 

 

Veiligheidsinstructies 

• Niet gebruiken als de pan nog op het vuur staat om oververhitting te voorkomen. 

• Om verwondingen te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat handen, haar, kleding en ook 

spatels en ander keukengerei niet in aanraking komen met de gardes en kneedhaken terwijl het 

apparaat in werking is. 

• Raak GEEN bewegende delen aan terwijl het apparaat is ingeschakeld. 

• Zet altijd de schakelaar op positie “0” en zorg ervoor dat de stekker UIT het stopcontact is 

vooraleer het in elkaar te zetten en uit elkaar te nemen van het apparaat zodat voorkomen 

wordt dat het apparaat per ongeluk aan gaat wanneer de twee deeghaken of de twee gardes 

worden geplaatst. 

• Maximum 5 minuten na elkaar gebruiken, om oververhitting te voorkomen. 

• Erop letten dat er geen harde voorwerpen (bv. lepel) in de mengkom achterblijven, dit kan 

beschadiging van het toestel of kwetsuren teweegbrengen. 

• Om spetteren te voorkomen, plaatst u eerst de staafmixer in de pan of kom, daarna kunt u het 

apparaat inschakelen. 

• Het motorhuis nooit onder de kraan houden, of onderdompelen in water. 

• Na gebruik steeds de stekker uittrekken. 
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INSTRUCTIEKAART INTERIEURREINIGER 

PRODUCT: Tanex AZ 70 

 

Waarvoor gebruiken? 

Dit product is bedoeld om inox en andere gladde materialen in het interieur te poetsen. 

Gevaren Voorzorgsmaatregelen 

Contact met de ogen  onmiddellijk met veel water spoelen  

Inslikken   de mond spoelen, GEEN braken opwekken. Een arts raadplegen. 

Veilig gebruik van het product 

- Vul de emmer met handwarm water (46°).  

- Voeg het product toe.  

 

Verdund gebruik: 2,5 ml – 7,5 ml voor 1L water (naargelang de bevuilingsgraad).  

pH-waarde en betekenis 

pH (10%-oplossing) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

pH 9= basische oplossing 

 


