
Kledij 7e jaar 

 
Voor theorie: (behalve 7TH) 

 

De dresscode voor alle 7de jaars is hetzelfde zoals het uniform voor de overige jaren, maar leerlingen 

kopen hun kledij aan waar ze willen (dus niet verplicht bij Textiel Destrooper). 

 

Concreet:  

 - donkerblauwe effen broek, bermuda of rok op kniehoogte  

 - donkerblauwe trui, sweater of hoodie  

- effen wit of blauw hemd of bloes 

- donkere schoenen, poetsbaar met schoensmeer, geen witte zool. 

- geen opvallende merken of teksten op de kledij.    

 

Voor praktijk: 

 

Keuken (incl. grootkeuken), bakkerij en slagerij:  

- veiligheidsschoenen type S2, praktijkvest, praktijkbroek, voorbindschort of bavetschort 

  en hoofddeksel. 

Deze praktijkkledij mag van de huidige of vorige school zijn, maar we 

laten uiteraard geen andere logo's toe dan deze van Ter Groene Poorte. 

 

Assistent voedingsindustrie (7TP) : labojas 

 

Restaurantbedrijf en drankenkennis (7BD) : 

 verplicht aan te schaffen bij Textiel Destrooper : 

  - blauwe broek of rok tot net boven de knie 

  - witte bloes met lange mouwen /wit hemd met lange mouwen zonder knopen op de kraag 

   -blauwe sjaal/das 

  zwarte nylons, zwarte sokken ; lage gesloten lederen schoenen, effen zwart, lage hak  

(max. 3 cm), zonder witte zolen 

Geen versieringen, velcro, noch ballerina’s. Indien veters, zwart 

witte servetten 

   

Butler-intendant (7TH) 

 verplicht aan te schaffen bij Textiel Destrooper : 

  - blauwe broek of rok tot net boven de knie 

  - blauwe blazer 

  - witte bloes met lange mouwen /wit hemd met lange mouwen zonder knopen op de kraag 

 (accessoires zoals das/sjaal worden in samenspraak aangekocht begin schooljaar)  

 

Veiligheidsschoenen, bavetschorten en hoofddeksels voor de verschillende afdelingen zijn 

verkrijgbaar op school in de schoolmarkt maar mogen elders aangekocht worden. 

 

NIET TOEGELATEN 

 Zichtbare piercings, stretchings en tatoeages. 

 Extravagante sieraden, meerdere oorsieraden per oor. 

In productieruimtes wordt geen enkel sieraad toegelaten (ook geen 

festivalbandjes). 

 Extravagante en onverzorgde haartooi (bv rastakapsel, haar in de ogen, overdreven gebruik 

van gel, onnatuurlijke kleur, gemillimeterd, ...). 

 Overdreven make-up en gelakte en niet-natuurlijke nagels (kunstnagels). 

 Petten. 

 Hoofddeksels binnen de gebouwen, behalve de toegelaten hoofddeksels tijdens de 

praktijklessen. 

 Jassen en hoofddeksels met provocerende teksten of symbolen die verwijzen naar een 

bepaalde subcultuur. 

 T-shirts in andere kleuren dan opgegeven. 

 Schoenen die niet poetsbaar zijn met schoensmeer, lichtgekleurde schoenen, witte zolen. 

 


