
 
 
 
 
 
 
 

 

Reglement 

Lestijden, pauze & afmelden 
 

Theorieles (maandag) 
1e jaar: 11.30 – 13.00 uur 
2e jaar: 10.00 – 11.30 uur 
3e jaar: 08.30 – 10.00 uur 
 
Praktijk (dinsdag tot en met vrijdag) 
Iedere dag van 08.30 tot 16.00 uur. 
 
De leerling dient 10 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn. 
Aan het eind van de dag wordt er gezamenlijk opgeruimd. 
 
Pauze 
Middagpauze van 11.45 – 12.30 uur. 
’s Ochtends en ’s middags heeft de leerling recht op een kwartier pauze. 
 
Afmelden 
Bij ziekte en/of ander verzuim, dienen de ouders/verzorgers van de leerling dit telefonisch te 
melden aan Kappersschool Van Wetten vóór 09.00 uur ‘s morgens. 
Als de leerling zonder melding van afwezigheid niet op school is, neemt Kappersschool Van 
Wetten contact op met de ouders/verzorgers. 
 

Kledingvoorschrift 
 
De leerlingen krijgen een schort van school. De leerling moet ervoor zorgen dat hij/zij te 
allen tijde een schone schort heeft. Wanneer een leerling zijn of haar schort vergeet, dan 
moet de leerling deze thuis ophalen.  
 

Huiswerkregels 
 

Tijdens de theorielessen krijgt een leerling opdrachten mee die thuis gemaakt dienen te 
worden. Het inleveren van de gemaakte opdrachten vindt plaats op donderdag of maandag.  
Kappersschool Van Wetten geeft competentiegericht onderwijs. Dit betekent dat een 
leerling zelfstandig opdrachten uitwerkt. Dit vergt veel aandacht van de leerling.  
 

Materialen en boeken 
 
Een leerling dient altijd zijn of haar materiaal bij te hebben. Het is niet de bedoeling dat een 
leerling zaken leent van een ander. Al het materiaal dient gemerkt te worden.  
Ook tijdens de theorielessen dient de leerling altijd zelf zijn/haar boeken mee te nemen. 
Hetzelfde geldt voor schrijfmateriaal. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Reglement 

Tijdens de stagedag is Kappersschool Van Wetten verantwoordelijk voor de leerling. Tijdens 
het kleuren en permanenten zijn handschoenen verplicht. Indien een allergische 
reactie/eczeem ontstaat, is Kappersschool Van Wetten hiervoor niet aansprakelijk. 
 

Gedrag 
 
Het gebruik van verdovende middelen door een leerling op school is ten strengste verboden. 
Het gebruik van alcoholische dranken door een leerling in of vlak voor de lessen is verboden. 
Het gebruik van kauwgom door een leerling tijdens de lessen is verboden.  
Tijdens de lessen wordt er niet gegeten of gedronken, dit gebeurt alleen tijdens de pauze. 
 
Een mobiele telefoon staat tijdens de lessen uit en wordt voor aanvang van de lessen door 
de leerling in de locker gelegd. Wordt een leerling betrapt met een mobiele telefoon, dan 
dient de leerling deze in te leveren. Aan het einde van de schooldag krijgt de leerling zijn of 
haar telefoon terug. 
 
Indien ouders/verzorgers direct contact willen opnemen met een leerling, kan dit via het 
algemene telefoonnummer van Kappersschool Van Wetten (0492-461255). 
 

Kantine/keuken 
 
Eten en drinken is alleen toegestaan in de pauze in de daarvoor ter beschikking gestelde 
ruimtes. Roken is enkel toegestaan op de daarvoor door Kappersschool Van Wetten 
aangewezen plekken. 
 
Een leerling dient de kantine/keuken te allen tijde netjes achter te laten en alle rommel op 
te ruimen. Het werken aan haren door een leerling in de kantine of keuken is ten strengste 
verboden. 
 

Algemene regels 
 

 Bij verlies of diefstal van een kluissleutel, dient een leerling zelf de kosten voor een 
nieuwe sleutel te voldoen. 

 Indien een leerling extra verlof wil aanvragen, overlegt Kappersschool Van Wetten dit 
met de ouders/verzorgers van de leerling. 

 Een leerling die schade toebrengt aan de eigendommen van Kappersschool Van 
Wetten, dient dit direct te melden aan de schoolleiding. Ouders/verzorgers kunnen 
eventueel aansprakelijk worden gesteld. 

 Een week voor het maken van de proeves, moet het examengeld voldaan zijn anders 
heeft de leerling geen toegang tot het examen. 

 Contante betaling tijdens het examen is niet toegestaan. 

 Een leerling draagt tijdens schooluren zorg voor een verzorgd uiterlijk. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Reglement 

 Rokjes en korte broeken zijn niet verboden maar moeten langer zijn dan de schort 
die de leerling draagt. 

 Kappersschool Van Wetten adviseert een leerling goed passende schoenen te 
dragen, dat wil zeggen: geen schoenen met een (te) hoge hak, geen 
sportschoenen/loopschoenen, geen (imitatie)crocs en teenslippers en geen open 
schoenen. 

 Indien een leerling teenslippers draagt, wordt hij/zij naar huis gestuurd voor passend 
schoeisel. 

 Een leerling dient te zorgen voor gepaste kleding en een net kapsel tijdens de 
proeves van bekwaamheid. 

 

Calamiteit 
 
Ingeval van calamiteiten, is de leerling verplicht de aanwijzingen op te volgen van de 
schoolleiding. 


