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Reglement labo’s ‐ Algemene veiligheidsregels 
 

1 Bij het uitvoeren van een proef draagt elke leerling een laboratoriumjas. De leerkracht 
overhandigt je deze voor de duur van de les. De jas dient steeds dichtgeknoopt te zijn. 
Op het einde van het lesuur wordt deze terug afgegeven aan de leerkracht. 

2 Leerlingen met lang, loshangende haar moeten dit bijeendoen. 

3 Leerlingen dienen de opgave zeer nauwkeurig te lezen voor ze starten met het 
uitvoeren van de proef. 

4 De proeven worden zo nauwgezet mogelijk uitgevoerd en met de opgegeven 
hoeveelheden. 

5 Je mengt nooit stoffen of restanten van stoffen, op eigen goeddunken. 

6 Producten in niet of onduidelijk gemerkte recipiënten worden NOOIT gebruikt. 
7 Leerlingen voeren alleen opgelegde proeven uit. Deze proeven bieden weinig risico’s 

in een aangepast lokaal als een laboratorium. Ze kunnen wel zeer gevaarlijk worden 
als ze thuis herhaald worden! 

8 Sommige producten zijn vluchtig en hun dampen zijn brandbaar. Je maakt nooit vuur 
in een laboratorium, tenzij nadat je hiertoe uitdrukkelijk de opdracht kreeg van je 
leerkracht. 

9 Leerlingen ruiken noch proeven van stoffen tenzij dit uitdrukkelijk in de opgaven is 
vermeld. Snuif echter nooit met volle teugen de geur van een stof op, maar waai wat 
lucht boven de fles naar je toe en ruik voorzichtig. 

10 Vaste stoffen worden nooit met de hand genomen maar met een spatel of een lepeltje. 
11 Verwittig de leraar onmiddellijk bij ongeval, klein of groot. 
12 Elke wonde, hoe klein ook, wordt onmiddellijk gezuiverd, ontsmet en met een waterdicht 

snelverband afgesloten. 

13 Bevuilde werktafel of handen worden onmiddellijk gereinigd. 

14 Voorwerpen worden nooit op de tafelrand gezet. 
15 Flessen worden na gebruik direct gesloten. Wissel nooit stoppen. 

16 Sluit bij gevaar tijdens het werken met de gasbrander onmiddellijk de gastoevoer af. 

17 Doof de gasbrander telkens je hem enkele minuten niet gebruikt 

18 Vuur wordt nooit doorgegeven met de gasbrander! 
19 Pas op voor ontsnappende stoom. Die veroorzaakt ernstige brandwonden. 
20 Let op als je verwarmd glas aanraakt: glas koelt zeer traag af. 
21 Verwarm vloeistoffen in een reageerbuis ter hoogte van het vloeistofoppervlak. Richt de 

opening van de reageerbuis zo dat niemand geraakt wordt als er vloeistof uitspat. 
22 Sluit de reageerbuis bij het schudden nooit af met je duim. Heel wat stoffen worden 

opgenomen via de huid. 
23 Leerlingen gebruiken nooit elektrische spanningen hoger dan 24 volt zonder toelating 

van de leerkracht. 

24 Blijf altijd bij je proefopstelling en houd ze permanent in het oog. Je loopt niet overbodig 

rond gedurende het practicum. 

25 Je vertoont geen speels gedrag tijdens het practicum. 

26 Voor je het labo verlaat worden de handen grondig gewassen en gespoeld met 
veel water. 

27 Leerlingen die deze regels niet naleven, wordt de toegang tot het labo ontzegd. 
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