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PRAKTIJK  2022-2023 

Werkkledij en – werkmateriaal & persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

Het is voor de leerlingen verplicht om gepaste veiligheidskledij te dragen tijdens de praktijklessen. Als school  

kiezen we voor uniformiteit qua model en kleur, en wordt de overall of turnkledij voorzien van het logo van 

de school. De mogelijkheid om de kledij te passen en af te halen zal gebeuren tijdens de eerste lessen praktijk. 

 

Daarnaast zijn er ook nog een aantal PBM’s (= persoonlijke beschermingsmiddelen) nodig. Deze PBM’s zijn  

zeer belangrijk om de veiligheid te garanderen aangezien ze kwetsuren voorkomen tijdens de 

praktijklessen. De PBM’s die wij als school voorzien zijn gehoorbescherming, een veiligheidsbril en 

handschoenen. De gekozen PBM’s zijn conform de geldende normen.  

 

In de tabel hieronder vind je alles wat je voor een bepaald vak of in een bepaalde richting nodig hebt,  

er staat steeds een richtprijs bij vermeld. Bijbestellen kan gedurende het hele schooljaar via het secretariaat. 

Zolang de voorraad strekt, is er de mogelijkheid om bovenstaande kledij tweedehands aan te kopen 

via het secretariaat. 

 

De aankoop van verplichte zaken wordt verrekend via de schoolrekening. Mocht dit een probleem zijn, 

horen we het graag zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.  

 

Naamteken zo veel mogelijk kledij en materiaal om verlies te beperken. 
 

Wat heb je nodig voor de lessen? 

 PRIJS OPMERKINGEN 
LICHAMELIJKE OPVOEDING (alle jaren) 

een T-shirt van de school € 9  

een turnzak van de school  € 1 enkel voor 1e jaars 

een donkere short (blauw of zwart)  aankoop niet via school 

sportschoenen geschikt voor in de turnzaal  aankoop niet via school 

1B en 2B  

een overall: groen of blauw € 30 

NIET verplicht: een oude trui en 

broek of overall van thuis zijn 

voldoende 

veiligheidsschoenen € 39 
aankoop via school is mogelijk, maar 

niet verplicht 

een koffertje met daarin een veiligheidsbril, 

gehoorbescherming en veiligheidshandschoenen 
€ 27.5 enkel voor 2B 

 

 

 

 



PRAKTIJK TUINBOUW (vanaf de tweede graad) 

een groene overall  € 30  

veiligheidsschoenen € 39 
aankoop via school is mogelijk, maar 

niet verplicht 

een koffertje met daarin een veiligheidsbril, 

gehoorbescherming en veiligheidshandschoenen 
€ 27.5  

PRAKTIJK/STAGE TUINBOUW (vanaf de derde graad) 

een garden werkbroek  € 53  

een garden sweater € 43  

Een garden T-shirt  € 10  

veiligheidsschoenen € 39 
aankoop via school is mogelijk, maar 

niet verplicht 

bodywarmer (zwart) € 27.5 
aankoop via school is mogelijk, maar 

niet verplicht 

een koffertje met daarin een veiligheidsbril, 

gehoorbescherming en veiligheidshandschoenen 
€ 27.5  

PRAKTIJK LANDBOUW (vanaf de tweede graad) 

een blauwe overall € 30  

veiligheidsschoenen  € 39 
aankoop via school is mogelijk, maar 

niet verplicht 

bodywarmer (zwart) € 27.5 
aankoop via school is mogelijk, maar 

niet verplicht 

een koffertje met daarin een veiligheidsbril, 

gehoorbescherming en veiligheidshandschoenen 
€ 27.5  

LABO BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN (vanaf derde jaar) 

een labojas € 27  

veiligheidsbril € 7.5  

ALGEMEEN 

fluohesje € 5 
aankoop via school is mogelijk, maar 

niet verplicht 

 
 

 
 

 


