IKC – Remigius
PLEINWACHT EN PLEINREGELS
Als pleinwacht zorgt u er samen met een leerkracht voor dat alle
kinderen de ruimte krijgen om prettig te kunnen spelen. U loopt dan
samen op het plein te surveilleren. We verwachten van u een
betrokken en actieve houding.
Wanneer de pauze voor de leerlingen begint staat u buiten op het
plein terwijl de leerkracht de kinderen naar buiten begeleid.
Tijdens de Pleinwacht gelden er bepaalde regels: (deze zijn zowel voor het grote als
kleine plein)
-

Leerlingen maken gebruik van het toilet voor ze naar buiten gaan. Is er echter
sprake van hoge nood dan mag er maximaal 1 leerling per keer naar het toilet.
Een eventueel volgende moet wachten totdat de eerste leerling weer buiten is.
Bij kleuters kan dit meer voorkomen omdat zij gewoon vaker naar het toilet
moeten.

-

Als pleinwacht stimuleert u het samenspelen van leerlingen, door leerlingen te
complimenteren bij goed gedrag en samenspel.

-

Leerlingen die niet goed samenspelen mag u daarop aanspreken, samen met
de leerlingen zoekt u naar een goede oplossing. In eerste instantie vragen we
of ze al “Stop, hou op!” hebben gezegd. Zo niet, dan dit laten doen. Wij
stimuleren het zelf oplossen van problemen. Spreek af, dat als het dan nog
niet helpt, ze bij jou terug komen. Lukt het u niet een passende oplossing te
vinden dan kunt u naar de leerkracht die aanwezig is op het plein. Zowel u als
de leerlingen mogen daarvoor niet naar binnen.

-

Zijn er ongelukjes d.m.v. valpartijen, botsingen etc. dan kunt u dit melden bij
de leerkracht op het plein. Is er verzorging nodig dan mag u na het te melden
met de leerling naar binnen. In de keuken hangt er een EHBO doos en in de
vriezer zit een ice-pack voor verkoeling.

-

Zodra leerlingen worden opgehaald door hun eigen leerkracht kunt u die op de
hoogte stellen van eventuele ongelukjes en/ of conflicten die hebben
plaatsgevonden op het plein.

Voor de surveillanten van het kleine plein, die surveilleren tussen 11 en 12 uur
gelden naast bovengenoemde afspraken en regels ook onderstaande
afspraken en regels.
Om 11.00 u. :
- De buitenspelmaterialen uit de schuur pakken, uitdelen aan de kinderen en
buiten zetten. U kunt de schuursleutel vinden bij…..
- De oranje pionnen klaar zetten: altijd bij de ingang van groep 1/2a en 1/2b.
Een paar op een rij. Kinderen kunnen hierbij helpen. Bij nat weer ook pionnen
neerzetten op het plateau van de zandbak, bij en op het grote klimtoestel bij

-

-

-

-

-

het duikelrek en om een regenplas. Kinderen weten dan dat ze hier niet
mogen spelen.
De ingang van groep 1/2c gaat niet op slot. Door deze deur gaan alle kleuters
tussen 11 – 12 uur naar binnen om te plassen. (de deur van de hoofdingang
gaat dicht)
Pleister of iets anders nodig uit de EHBO-kist: loop met het kind mee. De
sleutel hangt aan een haakje meteen links in groep 1/2c (Winnie the Poohhanger). De EHBO-kist hangt in de gang bij groep 1/2C.
De kinderen vragen altijd even aan iemand van de pleinwacht of ze naar de
wc mogen. Een plasongelukje? In de berging schuin tegenover groep 1/2c zijn
dozen met verschoning erin. Veel kinderen hebben eigen verschoning in hun
tas zitten. Dit eerst vragen en gebruiken.
Mochten de kinderen met jas eerst naar buiten gaan en het blijkt toch erg
lekker weer te zijn: ze kijken naar de juf/pleinwacht. Als die de jas uit heeft,
hoeven ze het niet meer te vragen, maar mogen ze hun jas aan de kapstok
binnen gaan hangen.
De kinderen mogen met de fietsen, karren e.d. op de harde tegels op het
plein. Dus niet op het gras en op de zachte tegels (onder het grote klimrek en
het duikelrek).

Om 11.50 u.:
- Twee kinderen uitkiezen die de bel mogen pakken. (deze ligt bij de buitendeur
van gr. 1-2 C) Dit is het teken dat het buitenspelmateriaal op de
“parkeerplaats” gezet wordt. De zandbakspullen mogen in de zandbak blijven.
Stimuleer de kinderen dat we samen opruimen.
Zijn er onduidelijkheden of vragen? Schroom niet om dit bij één van de
groepsleerkrachten ter sprake te brengen.

