Oldenzaal, juli 2018
Aan: De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit de afdeling Techniek
Betreft: Aanschaf verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkleding)
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Uw zoon/dochter start het komend schooljaar in de afdeling Techniek. In deze afdeling
worden naast de theorie-, hoofdzakelijk beroepsgerichte lessen gegeven in grote goed
ingerichte praktijklokalen. Door dit laatste is het vanzelfsprekend dat er veel aandacht is
voor gezondheid en veiligheid.
Als school doen wij alles wat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is om leerlingen en
personeel zo goed mogelijk te beschermen en ongelukken te voorkomen. In en om de
school, maar ook in theorie- en praktijklokalen zijn alle noodzakelijke voorzieningen
getroffen om veiligheid en gezondheid te waarborgen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een overall, veiligheidsschoenen,
veiligheidsbril, etc. zijn hierbij onmisbaar en verplicht. Indien een leerling tijdens de
lessen letsel oploopt door het niet dragen van deze persoonlijke veiligheidsmiddelen, kan de
school niet aansprakelijk worden gesteld voor schade dan wel gevolgschade.
Om bovenstaande reden willen wij u dringend adviseren om er zorg voor te dragen dat uw
zoon of dochter tijdens de praktijklessen deze middelen ter beschikking heeft en zal dragen.
Derhalve dienen leerlingen te beschikken over een brandvertragende overall,
veiligheidsschoenen (uitvoering S3) en een veiligheidsbril.
Via school kunnen deze centraal en voordelig bij de firma MeijerMax worden ingekocht.
Kosten; Overall: € 42,00 Schoenen € 31,00 Bril € 4,20 Naambadge: € 2,80
Totaal: € 80,00- incl.. De Amerikaanse bouwoverall kost 32,- euro. Totaal BWI: 70,- euro
Zie website; www.meijermax.nl
Op de kennismakingsmiddag, donderdag 19 juli worden overall en schoenen reeds
gepast. Indien u géén gebruik wenst te maken van dit aanbod, dient u contact op te nemen
met school.
Tegen contante betaling van het totaal bedrag op de 1e schooldag, maandag 3
september zullen de spullen daadwerkelijk worden geleverd, zodat de werkkleding daarna
direct gedragen kan worden. Zonder werkkleding geen toegang in de praktijklessen.
Met vriendelijke groeten, namens de afdeling Techniek
Jan van Hannen, coördinator afd. Techniek.

Indien nodig hier afknippen en aub. omcirkelen wat van toepassing is en meegeven naar
school / mentor op donderdag 19 juli a.s.
1) Onze zoon / dochter;___________________________________ maakt gebruik van het
totaalpakket van €80,00,- /€70,00,Overallmaat; S / M / L / XL of XXL
schoenmaat;____________
2) Onze zoon / dochter ________________________________maakt gebruik van het
pakket zonder de veiligheidsschoenen, omdat hij reeds in het bezit is van goedgekeurde
veiligheidsschoenen. Totaal van €49,00/€39,00 Overallmaat; S / M / L / XL of XXL
Naam; _________________________

Handtekening; ___________________________

