Betreft: Kleding niet compleet in de praktijkles!
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Zoals u weet, zit uw zoon/dochter op een school waar dagelijks eten wordt bereid. In
zowel de keukens, bakkerijen als ook in de restaurants wordt er gewerkt volgens de
HACCP, de hygiënecode die geldt in Nederland.
Een strenge wet waar iedereen zich aan moet houden, wanneer je met eten en drinken
werkt. Ook wij als school moeten ons daar strikt aan houden.
Nu komt het nog wel eens voor dat een leerling zijn/haar kleding of onderdelen van
zijn/haar kleding vergeet of kwijt is. Officieel kan uw zoon/dochter dan geen praktijkles
volgen. Er komt niemand in deze ruimtes zonder de voorgeschreven school kleding
(HACCP-regel).
Het kan altijd een keertje voorkomen en daarom hebben wij een uitleenservice voor
enkele kledingstukken. Op deze manier missen de leerlingen niets van de aangeboden en
te behandelen lesstof. Deze kleding is sterk herkenbaar aan de kleur roze!
De consequentie van het lenen van deze kleding is het volgende:
•

Een leerling mag eenmaal per periode een kledingstuk vergeten en dan lenen
zonder consequentie;

•

Het lenen gebeurt bij een van de conciërges op de begane grond;

•

Bij de tweede keer volgt er een straf zoals strafregels schrijven of schoonmaken
van een lokaal of praktijkruimte;

•

Na de derde keer wordt er voor de eerste keer contact gezocht met de ouders of
verzorgers van de leerling. Tevens krijgt de leerling een vaststaand formulier mee
om door de ouders te laten ondertekenen wat de reden is. De sanctie is twee uur
terugkomen op een vast tijdstip dat voor de leerling het beste uitkomt;

•

LET OP! Lenen voorafgaande aan de les. Dit kan niet als de leerling op dat
moment les heeft! Anders moet de leerlingen een te-laat-briefje halen;

•

BORG: mobiel inleveren of €10,-. Na het inleveren van de geleende en weer
netjes opgevouwen kledingstukken, krijgt de leerling zijn geld of telefoon weer
terug.

Wij hopen dat u als ouder/verzorger hier het komende schooljaar op wil letten en met uw
zoon/dochter bespreekt wat de consequenties zijn.
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