VDAB-STAGE:
PROFESSIONELE SCHOONMAAKTECHNIEKEN
Op vrijdag 21/11 trokken de leerlingen van het 5e jaar logistiek naar de VDAB
voor een opleiding professionele schoonmaaktechnieken.
Hieronder lees je hun reacties.

Het was heel interessant, we moesten de ramen wassen en de vloer dweilen op
verschillende manieren. We leerden de soorten producten kennen die gebruikt
worden bij het wassen van ramen. (Léander)
Vrijdag 21/11 gingen we met het 5de jaar logistiek naar een VDAB-opleiding te
Roeselare. We moesten om 7u30 aan school staan. We vertrokken rond 7u40
richting Roeselare met de auto. We waren er rond 8u20. We kregen er uitleg
over hoe we ergonomisch moeten stofwissen. Dat was natuurlijk erg interessant!
Na een pauze van een
kwartiertje mochten we aan
de slag. We leerden hoe we
op de juiste manier moeten
dweilen en stofwissen. We
deden dat natuurlijk
allemaal zoals we het op
school hebben geleerd! En
dat vonden ze daar prima.
Daarna kregen we uitleg
over het correcte gebruik
van allerhande schoonmaakproducten. Na de middagpauze kregen we uitleg
over het professioneel wassen van ramen. Dit was iets moeilijker maar
uiteindelijk lukte dit wel! Het laatste uurtje mochten we in groep discussiëren
over welke volgorde je het best hanteert voor het poetsen van een woning.
Voor deze opleiding kregen we allemaal een getuigschrift! (Sarah)

We zijn naar een opleiding van de
VDAB in Roeselare geweest.
We leerden er allerhande producten
kennen met aandacht voor de gevaren
op het etiket. We leerden ook op een
goede manier dweilen en grote ramen
wassen. We leerden ook enkele
nieuwe apparaten kennen voor het
onderhouden van vloeren. Ook de rugtechnieken waren zeker leerzaam. Het was
een lange, vermoeiende dag maar ik heb veel bijgeleerd en ben blij dat ik deze
opleiding heb gevolgd, want dit getuigschrift staat mooi op een CV. (Olaf)
Op 21/11 kregen we de kans een
opleiding te volgen voor professionele
schoonmaaktechnieken van de VDAB.
Ikzelf heb niet zoveel bijgeleerd omdat
ik vind dat we al alles op school correct
hadden gezien. Ik vond het jammer dat
we geen nieuwe apparaten hebben
leren kennen. We kregen wel een
boeiende uitleg over allemaal verschillende producten die we nog nooit eerder
gebruikten. Ook de technieken om ramen te wassen zoals een echte professional
waren nieuw. Het gaat wel allemaal heel snel! (Lindsey)

