
 

 

Salonreglement Haarzorg  schooljaar 2016 - 2017 
 
Kledij 

- Een verzorgde uitstraling met gepaste kledij wordt beoordeeld in de vakattituden. 

- Tijdens de richtingsspecifieke vakken dragen de leerlingen hun voorbinder. 

- Tijdens de klantendienst/salon draag je zwarte kledij of voorbinder. 

- Jassen, truien, sjaals aan de kapstok hangen. Tassen en handtassen in de voorziene 
kasten plaatsen. 

 
Attitude 

- Bereid zijn tot onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheidszin tonen. 

- Beperkingen en tekortkomingen van zichzelf en anderen aanvaarden. 

- Een gezonde belangstelling voor het beroep tonen. 

- Blijk geven van doorzettingsvermogen. 

- Positief, hulpvaardig en klantgericht in de omgang zijn. 

- Correct taalgebruik 

- In de praktijklokalen wordt er op een rustige en klantgerichte wijze gewerkt. 

- De werkvolgorde consequent toepassen. 

- Respecteer de veiligheidsvoorschriften conform de ‘Risktrainer voor kappers’ 
 

Organisatie 

- GSM’s worden afgegeven bij aanvang van de les aan je vakleerkracht. 

- Orde, onderhoud en netheid van het materiaal.  

- Orde en netheid bij de organisatie van de werkplek. 

- Werkplek installeren volgens klasafspraak. 

- Indien nodig kan er aan de leerling gevraagd worden om vroeger te starten met de 
praktijklessen en/of de klantendienst. 

- Pauzes worden voorzien, maar de klant/ het model moet volledig afgewerkt zijn en de 
leerkracht dient toestemming te geven om de pauze te kunnen nemen. Dit heeft ook 
betrekking op de middagpauzes en het einde van de lessen. 

- Zelfs indien het einde van de lessen is bereikt, dienen de afspraken en instructies van 
de leerkracht gevolgd te worden. 

- Het is de leerling niet toegelaten: het salon te verlaten zonder toelating van de 
leerkracht, zelf dranken te nuttigen of te eten in de (praktijk)lessen. 

- De leerling die geen model ter beschikking heeft, krijgt een aangepaste opdracht van 
de leerkracht en voert deze uit. 

- De leerlingen hebben de mogelijkheid om een locker (kastje) te huren. Deze locker 
wordt enkel gebruikt voor het opbergen van hun materiaal voor de praktijklessen 
haarzorg. 
Wanneer de leerling de sleutel van zijn/haar kastje niet bij heeft, wordt er een 
alternatieve opdracht voorzien (bijv. onderhoud van het salon/praktijklokaal). 
 

Modellen en evaluatie 

- De leerlingen krijgen bij aanvang van hun studiejaar een differentiatieboekje en een 
modellenboekje. Deze boekjes bevatten algemene informatie, de vakattitudes en de 
verplichte modellen. De ingevulde en ondertekende boekjes dienen ook als bewijs 
dat je de modellen meegebracht hebt en de competenties al dan niet bereikt hebt. 
Beide boekjes blijven op school (behalve voor de derde graad).  
Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar differentiatieboekje, bij verlies moet de 
leerling kunnen aantonen voldaan te hebben aan de competenties. Voor de derde 



 

 

graad raden we daarom aan om regelmatig een kopie te maken van de gerealiseerde 
competenties. 

- Elke rapportperiode wordt een inhaalmoment voorzien om de niet bereikte afspraken 
of modellen volgens het differentiatieboekje te behalen. Deze inhaalmomenten 
gelden als laatste mogelijkheid om de achterstallen in te halen. Niet bereikte 
afspraken of modellen kunnen verrekend worden in de punten van deze 
rapportperiode. 

- In de loop van het schooljaar leren onze  leerlingen de technieken op oefenhoofd. 
Eenmaal zij deze beheersen gaan ze over op echte modellen. De leerlingen zijn dan 
ook verplicht per rapportperiode een minimum aantal modellen, conform het 
differentiatieboekje / modellenboekje, mee te brengen.  

- Per periode van permanente evaluatie, worden de opgegeven modellen afgewerkt. 
Het aantal uit te voeren modellen staat per evaluatieperiode omschreven in het 
differentiatieboekje / modellenboekje. 

- Aanwezigheid, actief meewerken en hulpvaardigheid zijn verplicht op volgende 
activiteiten: ‘Open Campus’, ‘Projectdagen’, ‘Doe Beurs’, ’Talentenjacht’, ‘Wedstrijd 
Haarzorg’ en ‘Kappers tegen kanker’. De activiteiten worden beschouwd als 
werkplekleren en worden geëvalueerd binnen het vak praktijk dameskappen. 
M.b.t. de wedstrijd voorziet de school een tegemoetkoming in de kosten zoals 
omschreven in de kostenraming. Bij het niet deelnemen aan een ingeschreven proef 
door de leerling of het ongewettigd afwezig zijn op de wedstrijd, zal de school de 
kosten van inschrijving, vervoer en materialen/producten van de desbetreffende 
leerling doorrekenen aan deze leerling. 

- Leerlingen van 6 haarzorg en 7 haarstilist krijgen m.b.t.de GIP een apart reglement.  
De leerlingen en ouders kunnen hierover op de infoavond van 7 september 2016 
meer informatie krijgen bij de GIP-coördinator. 

 
Permanente evaluatie haarzorg: 

Cumulatiekolommen 
KLAS Oefenhoofd Model 

2HZ 100% 0% 

3HZ 70% 30% 

4HZ 60% 40% 

5HZ 40% 60% 

6HZ 30% 70% 

7HZ 0% 100% 

 
De evaluatiekolommen die we hieraan koppelen zijn bewerkingen en attitude. De leerling wordt 

beoordeeld op bewerkingen en attituden bij elke oefening die hij/zij uitvoert op oefenhoofd of 

model. Hier worden ook verschillende gewichten per graad gehanteerd.  

Evaluatiekolommen 
Graad Bewerkingen Attitude 

1ste graad 70% 30% 

2de graad 70% 30% 

3de graad 60% 40% 

De evaluatiecijfers kunnen de leerlingen terugvinden op smartschool (skore) mét een samenvatting 
in hun differentiatieboekje. 


