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HOOFDSTUK 1

Schoon werken
Dit leer je dit hoofdstuk.

Je kunt uitleggen welke schoonmaakmiddelen je waarvoor gebruikt.1.

Je kunt uitleggen welke schoonmaakmaterialen je waarvoor gebruikt.2.

SCHOON EN VEILIG

Op je werk zorg je ervoor dat het schoon en veilig is.
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Je zorgt ervoor dat het
• hygiënisch schoon is, dus geen vuil en bacteriën
• veilig is
• er prettig en gastvrij uitziet.

Een ander woord voor

schoonmaken is reinigen.

OPDRACHT 1
Leg uit waarom ruimtes hygiënisch schoon moeten zijn.

Leg uit wat bacteriën doen.

EEN RUIMTE INRICHTEN

Soms moet je een ruimte inrichten. Bijvoorbeeld voor een vergadering.
De ruimte moet er netjes en gastvrij uitzien. Verlichting en aankleding helpen.
Bijvoorbeeld aankleding met servetten, gordijnen, bloemen.

Voorbeelden
• De bezoekers voelen zich welkom en op hun gemak.
• Je staat met je gezicht naar iemand toe.
• Je begroet mensen.
• Je helpt een bezoeker als die jou wat vraagt.

OPDRACHT 2
Jessie werkt in een verzorgingshuis.
Haar leidinggevende vraagt of Jessie de gezamenlijke ruimte gezellig wil aankleden voor
Pasen.

Bedenk welke aankleding Jessie kan gebruiken om de ruimte mooi in te richten.
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OPDRACHT 3
Bekijk de foto.

Is deze ruimte gastvrij? ja / nee
Geef 4 tips om deze ruimte te verbeteren.

1.

2.

3.

4.

SOORTEN VUIL

Vaak moet je ruimtes schoonmaken.
Je bekijkt eerst wat voor vuil het is:
• Het is zichtbaar of onzichtbaar vuil: je kunt het goed zien of juist niet.
• Het is los vuil of aangekleefd vuil.

Voorbeeld los vuil: stof of zand. Aangekleefd vuil: een koffievlek.
• Het is levend vuil of niet-levend vuil

Voorbeeld levend vuil: bacteriën of schimmels. Niet-levend vuil: een vetvlek.
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OPDRACHT 4
Bekijk de foto's.
Schrijf erbij welk soort vuil het is (bijvoorbeeld los vuil of aangekleefd vuil).

SCHOONMAAKMATERIALEN

Om schoon te maken gebruik je schoonmaakmaterialen. Het wordt pas goed schoon
als je het juiste materiaal gebruikt.

MATERIALEN VOOR DROGE REINIGING
Droog reinigen doe je bij losliggend vuil, zoals zand en stof.
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MATERIALEN VOOR NATTE REINIGING
Aangekleefd en nat vuil moet je nat reinigen.
Pas bij deze schoonmaakmaterialen op voor bacteriën (die houden van nat en warm).
Verschoon werkdoekjes daarom dagelijks. De overige schoonmaakmaterialen spoel
je na gebruik goed uit.

Voorkom onveilige situaties. Bij een natte vloer plaats je een waarschuwingsbord.

OPDRACHT 5
Waarom reinig je aangekleefd vuil nat?

Waarmee verwijder je droog losliggend vuil?
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APPARATEN

OPDRACHT 6
Schrijf van elke groep schoonmaakmaterialen 2 voorbeelden op.

1. Droog reinigen:

2. Nat reinigen:

3. Apparaten:

Bekijk de foto's. Welke schoonmaakmaterialen gebruik je om het vuil te verwijderen?
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OPDRACHT 7
Bekijk de lijst met schoonmaakmaterialen. Welke heb jij al eens gebruikt? Zet in de middelste
kolom een kruisje bij dat materiaal. Zet in de laatste kolom wat je ermee hebt schoongemaakt.

Voor deze schoonmaakklus gebruikte
ik het

Dit gebruikte ik al eensSchoonmaak-
materiaal

Emmer

Stofdoek

Huishoudtrap

Dweil/mop/vlakmop

Spons en zeem

Raamwisser

Stoffer en blik

Microvezeldoek

Kruimeldief

Stofzuiger

Ragebol

Plumeau

Bezem
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OPDRACHT 8
Welk schoonmaakmateriaal gebruik je? Kies steeds de goede foto.
De vloer van de kantine zuigen

Breekbare spullen afstoffen

De vloer moppen
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OPDRACHT 9
Doe deze opdracht met een klasgenoot. Onderzoek jullie klaslokaal.
Beschrijf:
• of het goed schoon is
• of het netjes opgeruimd is
• of er niets in de weg ligt of staat
• wat je schoon moet maken.

Vind jij dat het lokaal goed is schoongemaakt? Leg uit waarom je dat vindt.

Bedenkwelke schoonmaakmaterialen je nodig hebt voorwat er schoongemaaktmoetworden.

OPDRACHT 10
Bekijk de foto's. Welk schoonmaakmateriaal is het?
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