Schooljaar 2020-2021

PRAKTIJKKLEDIJ DERDE GRAAD EN 7de JAAR
AFDELING RESTAURANT EN KEUKEN
GROOTKEUKEN
Daar in de afdeling Restaurant en keuken – Grootkeuken heel wat praktijkuren gepresteerd
worden, is het vanzelfsprekend dat voor het uitoefenen daarvan passende beschermingskledij
moet worden gedragen. Daaraan worden strenge eisen gesteld met betrekking tot de veiligheid
en de hygiëne. De vakgroep Grootkeuken heeft een keuze gemaakt die verantwoord is qua vorm,
onderhoud en praktisch draagcomfort.

Omwille van de uniformiteit moet de kledij bij Chantys BVBA, Tolpoortstraat 8, 9800 Deinze
aangekocht worden. Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot
18 uur. Wegens de coronamaatregelen vragen wij dat enkel de leerling en 1 volwassene
naar de winkel komt om te passen en te bestellen.
Gelieve uw bestelling bij voorkeur te plaatsen vóór 18 juli en af te halen vanaf dinsdag 25
augustus.
Hou er rekening mee dat de winkel gesloten is vanaf zaterdag 18 juli tot en met zondag
16 augustus 2020.
Via de school kunnen de leerlingen genieten van speciale prijzen die hieronder vermeld
worden.
De leerlingen moeten zich in elke les met nette, gewassen en gestreken kledij aanbieden.
De eisen die we stellen aan persoonlijke hygiëne en veiligheid liggen hoog, daarom willen we
vanaf de tweede graad ook veiligheidsschoenen verplichten. De criteria waaraan die moeten
voldoen zijn: zwarte kleur, stalen tip, gesloten aan de voet en antislip. Deze schoenen kunnen
maar zijn niet verplicht aan te kopen bij Chantys.(richtprijs 40 euro)
Het uniform voor de leerlingen van de
DERDE GRAAD GROOTKEUKEN en 7de JAAR GEMEENSCHAPSRESTAURATIE
bestaat uit:

Keuken:

2 koksvesten
2 geruite keukenbroeken
hoofddeksel (op school te kopen)
veiligheidsschoenen
1 voorbindschort Rainette (convoy grijs) te houden van bvl/tweede graad
1 halve voorbindschort chuca(convoy grijs) te houden van bvl/
tweede graad

Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze vanaf de eerste lesdag in orde zijn met hun kledij.

PRIJSOPGAVE

Keukenkledij
koksvest met thermo-embleem
van maat 36 tot 64
geruite keukenbroek
van maat 36 tot 64

€ 33
€ 31

1 voorbindschort Rainette (convoy grijs) te houden van bvl/tweede graad
1 halve voorbindschort chuca (convoy grijs) te houden van bvl/tweede graad

€ 20
€ 15

Een hoofddeksel zal worden aangekocht op school worden verrekend via de schoolrekening.

Deze prijzen zijn richtprijzen, en uiteraard voor lichte schommelingen vanuit de handel vatbaar.

De vakgroep Grootkeuken

