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    Schooljaar 2022-2023 
 
Beste ouder 
 
Uw zoon/dochter heeft zich ingeschreven in de hotelafdeling van onze school met een gedegen 
en doorgedreven opleiding in het vooruitzicht. 
Wij danken u voor het vertrouwen en informeren u hierbij graag over een aantal specifieke 
regelingen en voorschriften die gelden voor de hotelafdeling. 
Het hotelwezen is bij uitstek een dienstverlenend bedrijf waarbij klantvriendelijkheid, 
beleefdheid en dienstbaarheid een belangrijke rol spelen. 
Ook zijn er strikte regels en wetten ten aanzien van het dragen van beroepskledij in het kader 
van de wet op de voedselveiligheid en HACCP. 
 
De leerkrachten doen daarom hun uiterste best om deze houdingen vanaf de eerste les bij te 
brengen. We gaan ervan uit dat u dit als ouder van harte mee ondersteunt. 
Bij vragen of onduidelijkheden hierover mag u zich steeds wenden tot het ons via een 
Smartschoolbericht of per telefoon. 
 
Een zeer verzorgd uiterlijk is een MUST. Onberispelijk gedrag en een verzorgd taalgebruik zijn 
vanzelfsprekend. 
Bij iedere praktijkles zijn de leerlingen verplicht de afgesproken VOLLEDIGE zaal- en/of 
keukenkledij te dragen, van schoenen tot hoofddeksel. Ze hebben netjes verzorgde nagels en 
een verzorgd kapsel. Opvallende kapsels, juwelen, piercings en/of tatoeages worden niet 
toegestaan. 
Leerlingen die niet voldoen aan deze eisen worden niet tot de praktijkles toegelaten en krijgen 
een alternatieve opdracht. 
 
Wij rekenen op uw volledige medewerking en wensen uw zoon/dochter alle succes toe bij 
zijn/haar hotelopleiding. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
P. De Ceuster                G. Van der Veken   
Directeur    Pedagogisch coördinator Hotel   

Houding, kledij en uiterlijk voor de  hotelopleiding 
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Keukenpraktijk: leerlingen eerste, tweede en derde graad: 
 
Jongens en meisjes: 
 

- Witte veiligheidsschoenen S2 
- Blauw/wit geruite (pied-de-poule) keukenbroek 
- Witte keukenvest drukknopen 

o 100% katoen 
- Bavetvoorbinder grijs + logo  
- Witte koksmuts met logo 
 
 

Bij normaal gebruik en tijdig wassen van de kledij is het voldoende steeds één stuk 
van elk kledingstuk aan te schaffen! 

Alle kledingstukken moeten (tegen verlies) getekend worden met naam en voornaam. 
Steeds kraaknet gewassen en gestreken (wit MOET wit zijn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verplichte kledij beroepspraktijk 
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Restaurantpraktijk: leerlingen tweede graad: 
 
Jongens: 

- Zwarte klassieke, geklede schoenen  
- Zwarte effen sokken  
- Zwarte broekriem  
- Herendas Hotelschool Turnhout (via de school verkrijgbaar) 
- Herenbroek zonder bandplooi in antraciet (op pasdag aan te kopen) 
- Wit herenhemd (op pasdag aan te kopen) 
- Blauwe sommelierschort (op pasdag aan te kopen) 
- Pin met logo 
 

 
Meisjes: 

- Zwarte klassieke, geklede schoenen  
- Effen panty’s (bij rok) of pantysok (bij broek) in huidskleur  
- Damesdas Hotelschool Turnhout (via de school verkrijgbaar) 
- Damesbroek in antraciet  OF rok met split in antraciet (op pasdag aan te kopen) 
- Wit dameshemd (op pasdag aan te kopen) 
- Blauwe sommelierschort (op pasdag aan te kopen) 

Restaurantpraktijk: leerlingen derde graad: 
 
De beroepskledij restaurant is gelijk aan de beroepskledij restaurant van de tweede graad maar 
wordt aangevuld met: 
 
Jongens: 
Herenvest met één rij van 2 knopen met klepzakken, borstzak en zijsplitten in antraciet  

 
Meisjes: 
Getailleerd damesvest met reverskraag en rugsplit in antraciet  
 

 
Bij normaal gebruik en tijdig wassen van de kledij is het voldoende steeds één stuk 

van elk kledingstuk aan te schaffen! 
Alle kledingstukken moeten (tegen verlies) getekend worden met naam en voornaam. 

Steeds kraaknet gewassen en gestreken (wit MOET wit zijn) 
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          Schooljaar 2022-2023 
Beste ouder(s) 
 
In samenwerking met de Firma Borkle organiseren wij een exclusieve kledijverkoop voor 
leerlingen in de hotelafdeling op donderdag 8 september 2022 van 09.00 u tot 17.00 u. 
Schematische indeling van leerlingen en hun klassen volgt eerste schooldag. Ook voor 
leerlingen die reeds de opleiding volgen en aanvullende kledij nodig hebben wordt er tijd 
voorzien om kledij te passen en te bestellen. 
 
Werking: de gemaakte selectie van veiligheidsuitrusting is prijs-kwaliteit zeer aantrekkelijk.  
Enkel de onderaan vernoemde kledij vermeld kan gepast worden, besteld en ter plaatste contant of 
via bancontact betaald worden, rechtstreeks aan deze firma. Tijdens een van de volgende 
praktijklessen zal uw persoonlijke bestelling geleverd worden. De leerlingen worden via een 
smartschoolbericht op de hoogte gebracht wanneer zij verwacht worden. 
Via smartschool (mijn vakken – 2dehands verkopen) bieden we de leerlingen ook de mogelijkheid om 
hun kledij tweedehands te verkopen. Oud-leerlingen kunnen tweedehands kledij via 
2dehands@talentenschoolturnhout.be doorsturen. Wij plaatsen deze voor u op smartschool. 

 
 

Keukenpraktijk (1ste, 2de en 3de graad) 

Artikel Prijs 
Witte veiligheidsschoenen S2 € 35 
Koksbroek (zwart/wit)  € 25 
Koksvest wit, verdoken drukknopen € 25 
Bavetvoorbinder grijs verstelbaar 
90x75 (LxB)  met logo  

€ 19,95 

Koksmuts (laag,verstelbaar) + logo € 15 

Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan kleine prijsschommelingen 
 
 

Verkoop van beroepskledij 
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Restaurantpraktijk Jongens (2de en 3de graad) 

Artikel Prijs 
Herenbroek antraciet  € 60 
Herenvest 
(alleen lln 5de en 6de jaar) 

€ 113,95 

Kelnerhemd wit  
 

€ 35 

Blauwe sommelierschort verstelbaar 
90x75 (LxB)  

€ 14,52 

Herenschoen (optioneel) € 70 

Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan kleine prijsschommelingen 
 

Restaurantpraktijk meisjes (2de en 3de graad) 

Artikel Prijs 
Damesbroek antraciet  € 59,99 
Rok met split antraciet  € 55 
Damesvest  
(alleen lln 5de en 6de jaar) 

€ 99,99 

Damesblouse wit € 35 
Blauwe sommelierschort verstelbaar 
90x75 (LxB)  

€ 14,52 

Damesschoen (optioneel)  € 55 

Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan kleine prijsschommelingen 
 
LET OP:  
Bestellingen worden direct ter plaatse afgerekend (met cash of via Bancontact aan de firma 
Borkle) 
Er is geen tussenkomst van de school!  
De leerlingen zijn vrij om eventueel een andere kwaliteit, meestal een andere prijsklasse, aan te 
schaffen, het is wel verplicht om hetzelfde model aan te schaffen en ons logo, alsook de naam 
van de leerling op ieder stuk aan te brengen . 
Deze fysieke verkoop is eenmalig maar indien u gedurende het schooljaar extra of nieuwe 
beroepskledij wenst bij te bestellen kan u zich wenden tot de winkel van Borkle. 
BORKLE – Steenweg op Zevendonk 161 – 2300 Turnhout – 014 41 05 55 
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    Schooljaar 2022-2023 
Beste ouder(s) 
 
Uw zoon/dochter heeft gekozen voor de technische of beroepshotelopleiding.  
Deze opleidingsvormen houden vele uren praktijk in, zowel in de keuken als in het restaurant. 
 
In onze didactische restaurants gebruiken de leerlingen zeer veel breekbare zaken zoals 
borden, glazen, schotels, tassen, karaffen, ... 
Niet alleen bij het inoefenen van de verschillende draagtechnieken, maar ook bij het 
presenteren en afruimen kunnen er zich ongelukjes voordoen.  
Dit is een zware uitgavenpost voor de school. 
 
Om die reden voorzien we dan ook een eenmalige bijdrage per schooljaar van 

 €5,00 voor de eerste graad (wegens beperkte restaurantactiviteiten)  
 €15,00 voor de tweede graad  
 €25,00 voor de derde graad  

 
Het bedrag in de derde graad ligt hoger omdat de basisuitrusting van ’t Stoktshof uit veel 
duurdere materialen bestaat. 
 
Tevens wordt er in de tweede graad een jaarlijks huurgeld van €15,00 aangerekend voor de 
bruikleen van het uitgebreid assortiment keukenmessen, in de derde graad bedraagt dit 
€20,00. 
In vorige jaren werden de leerlingen verplicht een messenset aan te kopen maar door de nieuwe 
veiligheidswetgeving is het de leerlingen niet meer toegestaan messen te vervoeren van school 
naar huis en omgekeerd. 
Deze gelden worden integraal gebruikt voor het systematisch hernieuwen en vervangen van al 
het breekgoed en de messensets in de hotelafdeling. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
P. De Ceuster   G. Van der Veken   
Directeur    Pedagogisch coördinator Hotel   

Breekgeld Hotelafdeling - Huur messen  
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