Praktijkles op de Hooibeekhoeve
Afsprakennota
De aanvraag voor de praktijkles, het leslokaal en eventuele
benodigdheden dient minstens twee weken voor aanvang van de
praktijkles te gebeuren via het online inschrijvingsformulier. Annulatie van
het leslokaal dient minimum 1 week vooraf te gebeuren. Bij laattijdige
annulatie dient er een vergoeding betaald te worden van 30 EUR voor een
halve dag, of 55 EUR voor een ganse dag.
Op voorhand aangevraagd materiaal (touwen, meetlinten, …) ligt klaar aan
het onthaal. Het gevraagde scherm staat klaar in het leslokaal.
Het is verplicht bij aankomst en vertrek op de Hooibeekhoeve het
bezoekersregister aan het onthaal te tekenen.
Afspraken praktijkles zelf:
Bij aankomst op de Hooibeekhoeve worden de auto’s, schoolbus,…
geparkeerd op de voorziene secundaire parking. Er worden in geen geval
auto’s of schoolbussen geparkeerd op het bedrijf.
Het bedrijf wordt betreden langs de hoofdingang.
De leerkracht is verplicht bij aankomst en vertrek op de Hooibeekhoeve
het bezoekersregister aan het onthaal te tekenen.
De leerlingen kunnen zich voor het betreden van de stal omkleden in de
hygiënesluis.
De leerlingen gedragen zich rustig en stil op de ganse site van de
Hooibeekhoeve
De leerlingen gaan voorzichtig en met respect om met de dieren en het
materiaal.
GSM en Smartphone zijn niet toegelaten in de stallen. Ze dienen
opgeborgen te worden in de daartoe voorziene locker.
Er wordt niet gerookt op de Hooibeekhoeve.
Gebruik materiaal en locaties Hooibeekhoeve:
Werkkledij stal
Werkkledij (overall en laarzen) wordt door de Hooibeekhoeve voor
gebruik ter beschikking gesteld.
Propere overalls worden na gebruik door de leerlingen teruggehangen in

de daar- toe voorziene kastjes. Na gebruik worden vuile overalls door de
leerlingen in de daartoe voorziene wasmand gedaan.
Na gebruik worden laarzen proper gespoten door de leerlingen en netjes
en pro- per terug gehangen in de daarvoor voorziene rekken. De
leerlingen reinigen de
 laarzen bij het verlaten van de stal. Er zijn laarzenwassers
voorzien in de buurt van de robot, de afkalfstal in de
melkveestal en de centrale gang in de jongvee stal. Voor het binnenkomen in de hygiënesluis reinigen de
leerlingen de laarzen nogmaals. In de hygiënesluis hangen
de leerlingen de laarzen proper, per maat en per paar weg.
Gebruik (landbouw)materiaal en locaties Hooibeekhoeve
Materiaal dient steeds op een juiste en veilige manier gebruikt te worden.
Na gebruik dient het materiaal van de Hooibeekhoeve opnieuw afgegeven
te worden aan het onthaal.
Een overzicht van aanwezig werkmateriaal hangt in de kast in de
hygiënesluis. Enkel gemarkeerd materiaal mag gebruikt worden. Op het
einde van de les wordt dit materiaal steeds proper aan het onthaal
ingeleverd.
Gebruik van landbouwmateriaal (tractor, machines of kruiwagen) kan
enkel na toestemming van de bedrijfsleider én de praktijkleerkracht. En
wanneer de leerlingen hiervoor het juiste rijbewijs hebben . Dit dient
vooraf aangevraagd te worden. Bij gebruik van landbouwmateriaal mogen
geen passagiers meegenomen worden. Enkel de leerkracht of personeel
van de Hooibeekhoeve kan meerijden als passagier, geen
medeleerling(en). Met de wiellader mag enkel het personeel van de
Hooibeekhoeve zelf rijden/werken.
Vernieling van materiaal of roekeloos, onoordeelkundig of onveilig gebruik
van materiaal meldt de praktijkleerkracht aan het onthaal. Er zullen
sancties getroffen en kosten doorgerekend worden naar de desbetreffende
leerling(en).
Leerlingen of klasgroepen die de hygiënesluis, leslokalen of gangen van de
Hooibeekhoeve bevuilen met mest, zand, … kuisen dit zelf op.
De leerlingen laten het leslokaal netjes achter en indien nodig vegen ze
met een borstel. Er wordt niet gegeten in de leslokalen! Bij het verlaten
van het leslokaal wordt de verwarming lager gezet, de lichten worden
gedoofd en alle materiaal (materiaal Hooibeekhoeve en eigen materiaal:
boekentassen, schrijfgerief, …) wordt meegenomen.
Afval wordt netjes in de daarvoor voorziene vuilbakken geworpen. Er staan
vuilbakken in de werkruimte, de leslokalen, de hygiënesluis en de
inkomhal van het hoofdgebouw.
Er zijn toiletten in de hygiënesluis en toiletten in het hoofdgebouw die door
de leerlingen gebruikt kunnen worden. Bij binnenkomst van beide ruimtes
worden de laarzen uitgedaan! De toiletten zelf worden ook netjes
achtergelaten.
Indien er een ongeval gebeurt, kan de EHBO-verantwoordelijke hulp
bieden. De verantwoordelijken zijn Katleen Geerinckx en Gert Van de Ven.
Ze zijn bereikbaar via het onthaal.

Verantwoordelijkheid praktijkleerkracht
De praktijkleerkracht staat zelf/mede in voor kwaliteitsvolle
praktijklessen en draagt verantwoordelijkheid voor de leerlingen
tijdens de praktijklessen. Als leer- lingen op de Hooibeekhoeve zijn, is
dit steeds onder supervisie van de praktijk- leerkracht.
Bioveiligheid, MKZ, Brucellose, ….
Auto’s en schoolbussen zijn niet toegelaten op het erf.
Leerlingen en leerkrachten gaan naar de stallen langs de hygiënesluis
en komen niet in ruimtes waar ze niet toegelaten zijn.
Bij blokkering van de Hooibeekhoeve wordt de school zo snel mogelijk
op de hoogte gebracht en worden de praktijklessen geannuleerd.
Bij blokkering van een landbouwbedrijf van een leerling wordt de
Hooibeekhoeve op de hoogte gebracht en de desbetreffende leerling
komt niet mee op praktijkles.
Hulp bij proeven
Hooibeekhoeve vraagt hulp bij het uitvoeren van metingen en
wegingen. Dit ge- beurt op een rustige, nauwkeurige manier volgens
het protocol dat bij de proe- ven hoort. Het protocol wordt vooraf
grondig besproken met de praktijkleer- kracht. De leerlingen noteren
gegevens op de daarvoor voorziene formulieren en vragen uitleg bij
twijfel.
Praktisch:
Aanvraag praktijkles, rondleiding, workshop:
Contactpersoon bij alle vragen:
Marijke Van Looveren (bedrijfsleider) – 014 85 27 07 –
marijke.vanlooveren@provincieantwerpen.be

