
  

 

 

 

De Technasiumlokalen op het MML zijn andere lokalen dan de standaard lokalen op school. Om op 
de juiste en meest veilige manier met elkaar samen te werken in deze lokalen is het volgen van de 
veiligheidsregels erg belangrijk. Je mag pas aan de slag met de gereedschappen, machines en 
materialen in de lokalen als je de regels goed begrijpt en verklaard dat je deze goed zult volgen. 

 

 

 

Technasium lokaalregels 
1. Je jas hang je op in de kast bij binnenkomst. 
2. Je tas leg je in de vakken naast de jassen. 
3. Loop rustig, NOOIT rennen in de werkplaats.  
4. Zorg dat je je bewust bent van het dragen van sjaals of andere wijde en/of loshangende 

kledingstukken en bijvoorbeeld loshangend lang haar. Dit kan gevaarlijk zijn bij het gebruiken 
van machines. 

5. Alle leerlingen weten waar de rode NOODknoppen zich bevinden en gebruiken deze alleen 
als deze nodig zijn. 

6. Er wordt pas met een machines gewerkt als de instructie gelezen en begrepen is en er 
toestemming van de docent of TOA is. 

7. Neem bij het gebruik van de machines alle veiligheidsregels in achting (bijv. Het dragen van 
veiligheidsbrillen etc.) 

8. Niet meer dan twee leerlingen staan bij een machine zoals bijv. de frontaalschuurmachine, 
figuurzaagmachine of kolomboormachine, de rest van de leerlingen staan op gepaste 
afstand. 

9. Loop nooit weg bij een machine die nog aanstaat. 
10. Blijf met elektrische apparaten uit de buurt van water. 
11. Zorg ervoor dat het snoer nooit in de machine vast kan gaan zitten.  
12. Zorg ervoor dat er niemand kan struikelen over bijvoorbeeld een snoer of je materialen. 
13. Loop zo weinig mogelijk rond met scherp gereedschap. 
14. Laat gereedschap nooit zomaar ergens slingeren! Niet iedereen weet hoe je er mee om moet 

gaan. 
15. Indien er ondanks alle veiligheidsmaatregelen met een machine toch iets verkeerd gaat, schakel 

dan de stroom uit door op één van de rode drukknoppen op de muur te drukken.  
16. Gebruik de handgereedschappen alleen waar ze voor bedoeld zijn. 
17. Werk rustig en hinder andere leerlingen niet tijdens het werken. 
18. In de werkplaats wordt niet gegeten of gedronken, er wordt regelmatig gewerkt met 

gevaarlijke stoffen die niet in contact met voedsel moeten komen. 

Uitleg en theorie vaardigheid 
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19. De klas kan pas aan het eind van de les het lokaal verlaten als alles netjes is opgeruimd. Dat 
betekent: Alle werkplekken leeg en schoon; gereedschap terug op de JUISTE plek, materiaal 
terugsorteren op de JUISTE plek, tafel met stoffer en blik of evt met stofzuiger schoonmaken. 

20. Machines aan het eind van de les met stofzuiger of stoffer en blik schoonmaken. 
21. Een leerlingen heeft toestemming van een docent of TOA nodig om toegang tot de 

opslagruimtes te krijgen.  
22. Een leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen laptop of tablet. Zorg dat je deze 

altijd een veilige plek geeft in het lokaal. 
23. Verven alleen met oude kranten eronder. 
24. Kwasten en bakjes/potten goed uitspoelen en laten drogen. 
25. Leerlingen wijzen elkaar op deze regels om ervoor te zorgen dat iedereen zo veilig mogelijk 

werkt. 

 

 

 

Als je alle regels goed hebt doorgelezen dan kun je aan je O&O docent of een TOA het 
veiligheidscontract vragen. Dit contract moet jij ondertekenen zodat je laat zien dat je vanaf dat 
moment op de juiste manier zal werken in de lokalen. Bij het niet volgen van deze regels zullen daar 
consequenties op volgen. 

 

 

 

Je kent alle regels voor het gebruiken van de Technasiumlokalen en je werkt veilig en met respect in 
deze lokalen. Je bent akkoord gegaan met deze regels door het ondertekenen van het 
veiligheidscontract. 

 

 

 

MML Technasium Veiligheidscontract 

 

 

 

 

Oefeningen 

Wat moet je kunnen? 

Handige links 

http://metis-tech.nl/onewebmedia/MML%20Technasium%20Veiligheidscontract.docx

