Kledij 1e graad en
Bakkerij, Slagerij, Voedingstechieken
De school hecht veel belang aan discipline en stijlvol voorkomen van de leerlingen.
De afspraken inzake stijl, kledij en voorkomen gelden ook tijdens de studie-uitstappen en studiereizen,
examenperiodes, oudercontacten en rapportafhalingen.
Het aankomen op school en het vertrekken vanuit de school gebeurt in voorgeschreven kledij.

Op de ommezijde vindt u de kledijvoorschriften voor de theorie- en de verschillende praktijklessen.
Hoe verkrijgbaar :
a : verplicht te bestellen bij Textiel Destrooper, Vossensteert 47, 8310 Assebroek - 050 37 07 29
Er worden pasdagen georganiseerd op school
b : verkrijgbaar op school in de Schoolmarkt, ook gedurende het schooljaar
c : vrij te kiezen waar het wordt aangekocht
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Zichtbare piercings, stretchings en tatoeages
Oorsieraden voor jongens, meerdere oorsieraden per oor voor de meisjes (max. 1 oorbel/oor)
In productieruimtes wordt geen enkel sieraad toegelaten (ook geen festivalbandjes)
Extravagante sieraden, versieringen, make-up
Extravagante en onverzorgde haartooi (bv rastakapsel, haar in de ogen, overdreven gebruik van gel,
onnatuurlijke kleur, gemillimeterd, ...)
Overdreven make-up en gelakte en niet-natuurlijke nagels (kunstnagels)
Petten
Jassen en hoofddeksels met provocerende teksten of symbolen die verwijzen naar een bepaalde subcultuur
Hoofddeksels binnen de gebouwen, behalve de toegelaten hoofddeksels tijdens de praktijklessen
Andere pull dan de schoolpull of sweater met kap, ook niet als jas gedragen
T-shirts in andere kleuren

Kledij 1e graad en Bakkerij, Slagerij, Voedingstechnieken
Praktijk 1e graad

Theorie
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meisjes
donkerblauwe lange
broek of
donkerblauwe bermuda
tot net boven de knie of
donkerblauwe rok met
plooien tot net boven de
knie

blauw-wit gestreepte
bloes
effen wit T-shirt of wit
onderhemdje, al dan niet
met witte rolkraag onder
de bloes
effen kousen of sokken of
effen (nylons, zwart,
huidkleurig of
donkerblauw) of collant
(zwart of donkerblauw)
geklede, lederen
schoenen met lage hak
(max. 3 cm), indien
veters, dichtgeknoopt
of lederen laarzen tot
onder de knie met lage
hak (max. 3 cm), onder
de broek gedragen
overjas zonder
uitdagende tekeningen of
opschriften
Indien gedragen :
donkerblauwe pull met
V-hals of
donkerblauwe sweater
met ronde hals

a
a

jongens
donkerblauwe lange
broek of
donkerblauwe bermuda
tot net boven de knie

a

meisjes en jongens
witte stofjas tot net onder
de knie, met drukknopen
en lange mouwen, met
zwart geborduurd
schoollogo en voornaam

Praktijk bakkerij

c

a

donkerblauwe lange
broek

c

blauw-wit gestreept hemd
effen wit T-shirt of wit
onderhemdje, al dan niet
met witte rolkraag onder
het hemd

a

blauw-wit gestreept
hemd/bloes
effen wit T-shirt of wit
onderhemdje

c

c

effen kousen of sokken

c

effen kousen of sokken

c

geklede, gesloten lederen
schoenen, indien veters,
dichtgeknoopt

b

c

overjas zonder
uitdagende tekeningen of
opschriften
Indien gedragen :
donkerblauwe pull met
V-hals of
donkerblauwe sweater
met ronde hals

b
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c
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meisjes en jongens
witte, korte bakkersjas,
klassiek model met witte
knopen of drukknopen en
zwart schoollogo links op
borsthoogte

(alles naamtekenen)
Praktijk slagerij

c

blauw geruite broek,
klein motief, klassiek
model
effen witte T-shirt met
ronde hals of wit
onderhemdje

c

c

effen kousen of sokken

witte gesloten
veiligheidsschoenen

b

petje met schoollogo

meisjes en jongens
witte koksjas met witte
knopen en zwart
schoollogo links op
borsthoogte

Praktijk
Voedingstechnieken
meisjes en jongens
c witte stofjas tot net onder
de knie, met drukknopen
en lange mouwen, met
zwart geborduurd
schoollogo

blauw geruite broek,
klein motief, klassiek
model
effen witte T-shirt met
ronde hals of wit
onderhemdje

a

donkerblauwe lange
broek

a

blauw-wit gestreept
hemd/bloes
effen wit T-shirt of wit
onderhemdje

c

effen kousen of sokken

c

effen kousen of sokken

witte gesloten
veiligheidsschoenen

b

witte gesloten
veiligheidsschoenen

b

witte gesloten
veiligheidsschoenen

b

bakkersmuts

b

koksmuts zwart, laag
model (enkel voor 7e jaar)

b

petje met schoollogo
(enkel voor 3e en 4e jaar)

b

zwarte bavetschort met
wit schoollogo
witte bavetschort met
zwart schoollogo

b

zwarte bavetschort met
wit schoollogo
witte voorbinder (enkel
voor 7e jaar)
plastic short en haarnetje
(*verkrijgbaar in de
praktijkles, wordt
forfaitair aangerekend op
de schoolrekening)
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