
Veiligheidsregels lokalen 2.1 , 2.6 , 2.7
Ter voorkoming van lichamelijk letsel en materiële schade, houd je je aan 
de volgende regels:
1 Op tijd zijn, anders mis je de uitleg van een proef 

2 Eten en drinken verboden in het lokaal (tenzij uitdrukkelijk toegestaan)

3 Geen proeven zonder de aanwezigheid van docent of  TOA 
   (Technisch Onderwijs Assistent)

4 Iets niet in orde of kapot : meteen docent of  TOA waarschuwen !

5 Veiligheidsmaterialen: zie voor uitleg op de andere zijde
Nooduitgang  /   Branddeken  /  Branddouche  /  Oogdouche  /  
EHBO-doos  /  Emmer met zand / Brandblusapparaat / Noodknop

6 Bril dragen verplicht (niet tussentijds afzetten) bij scheikunde practica

7 Laboratoriumjas verplicht (niet open laten hangen) bij scheikunde practica

8 Bind lange haren bij elkaar bij gebruik van een brander of chemicaliën

9 Plaats tassen onder de tafel of  bij de ‘octopots’ tegen de onderwand

10 Neem zo weinig mogelijk spullen mee naar het practicum

11 Raak stoffen niet met je handen aan

12 Verboden chemicaliën te proeven, tenzij het uitdrukkelijk is toegestaan

13 Ruik (als het nodig is) steeds heel voorzichtig aan stoffen

14 Eigen experimenten verboden, houd je stipt aan het proefvoorschrift

15 Ordelijk , netjes en geconcentreerd werken

16 Richt de opening van een reageerbuis nooit op jezelf of op anderen

17 Geen spuitfles op personen richten / gebruiken

18 Geen schoonmaakdoek of ander materiaal door het lokaal gooien

19 Volgorde en wijze van opruimen is volgens een vaste procedure: 
     wijk er niet vanaf

20 Na afloop goed je handen wassen 



Veiligheidsregels lokalen 2.1 , 2.6 , 2.7
Veiligheidsmaterialen: Niet onnodig aanzitten!

• Nooduitgang: 
o in lokaal 2.6 en 2.7 is een nooduitgang via het scheikunde / biologie-

kabinet
o in lokaal 2.1 is een nooduitgang via het natuurkunde-kabinet

• Brandblusapparaat: 
o in alle lokalen is een koolzuurblusser aanwezig
o wordt jaarlijks door de brandweer gecontroleerd

• Branddouche
o aanwezig in scheikunde lokaal 2.7
o te gebruiken in geval kleren in brand raken
.

• Branddeken
o aanwezig in natuurkunde / scheikunde / biologie lokalen
o te gebruiken bij branden, die niet met water geblust kunnen worden
o In lokaal 2.7 zie je bij het openen van de deken twee lusjes

In elke hand houd je één lusje vast
Daarna de armen breed spreiden en de doek voor je houden
De deken nu om een persoon heen wikkelen

o In de andere lokalen is een kleine deken beschikbaar om over een 
brandend voorwerp heen te leggen.

• Emmer met zand
o Aanwezig in  lokaal 2.7
o te gebruiken bij branden, die niet met water geblust kunnen worden

• Oogdouche
o Aanwezig in natuurkunde / scheikunde / biologie lokalen 

• EHBO-doos: 
o aanwezig in biologie / scheikunde-kabinet
o aanwezig in natuurkunde-kabinet

• noodknop: 
o aan de wand en onder de demonstratietafel zit een grote rode knop 

waarmee elektriciteit en gas kan worden uitgeschakeld


