PLEINWACHT INSTRUCTIES 2016-2017
Het schoolplein van Parijsch: Een plek waar je samen kunt spelen,
leren en waar je je mag verbazen.
De regels op het plein gelden onder schooltijd en tijdens halen en brengen;
Na schooltijd is het de eigen verantwoordelijkheid van de ouders en van onze medegebruikers van de na
schoolse opvang.
We zouden het fijn vinden als elke gebruiker (directie, leerkracht, ouder, kind, en mede- gebruikers) van het
plein zijn/haar uiterste best doet om zorg te dragen voor het behoud van ons schoolplein. Willen jullie daarom
de volgende gebruiksregels zorgvuldig met de kinderen doornemen.

Algemeen
• Bij droog weer speel je anders op het plein dan als het net geregend heeft. Bespreek daarom met
de kinderen dat bij nat weer de boomstammen gladder kunnen zijn, het klimtoestel anders
aanvoelt etc. Ook dat het gras op de heuvel stuk gaat, als we er met zoveel kinderen tegelijk op
lopen bij nat weer. Leer kinderen over veiligheid voor zichzelf en zorg voor de natuur.
• Bespreek met de kinderen dat de boomstammen bedoeld zijn als plantvakken, om het gebied
aan te geven waarin de planten mogen groeien. En dat ze ook bedoeld zijn om op te lopen. Dat
het niet erg is als de kinderen per ongeluk ernaast stappen. De natuur heeft soms
verbazingwekkende kracht, maar een plant kan ook verdwijnen. Leer kinderen hier aandacht
voor krijgen.
• Kinderen mogen alleen iets uit de tuin plukken met toestemming van de eigen leerkracht. Leer
kinderen waarom dit is.
• De kinderen mogen alleen skeeleren, skaten of steppen met zelf meegenomen materialen in de
kleine pauze, als de eigen leerkracht erbij is. Vertel kinderen dat we met deze afspraak beter
voor elkaars en de eigen veiligheid kunnen zorgen.
• We mogen elkaar er op een vriendelijke manier op aanspreken als iemand zich niet aan de
afspraken houden.
Tijden
Pleinwachten zijn aanwezig van 11:45 tot 12:30/12:45. Tussen 12:30 en 12:45 vindt overdracht van
het plein aan de bovenbouw ouders plaats. Tussen 12:30 en 13:00 is alleen de bovenbouw op het
plein aanwezig, het is aan de pleinwacht om te beoordelen of na 12:30 extra toezicht nodig is.
Het regent te hard. En nu?
Als het regent wordt er door de leerkrachten bepaald of de hele bouw naar buiten gaat of binnen
blijft. Mochten de onderbouw binnen blijven dan biedt de pleinwacht(en) zijn/haar hulp aan bij de
onderbouw. In de klassen zijn speciale bakken met binnenspeelgoed.
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Taken op het schoolplein
(Voor de verdeling, welke bouw met welk speelgoed mag spelen, verwijzen we naar het blad met
materialen aan de binnenkant van de speelgoedschuur deur)
• Om 11:45 uur wordt al het speelgoed door de pleinwacht(en) buiten de schuur gezet en komt de
onderbouw naar buiten (de sleutel hangt aan de deur van OBA (de klas van juf Ria).
• Aan de pleinwacht het verzoek erop te letten dat er altijd een overblijf of pleinwacht ouder bij
het klimtoestel staat
• Om 12:00 komt de middenbouw naar buiten
• Om 12:10 uur wordt op initiatief van de pleinwacht de opruimbel voor de onderbouw geluid. Het
onderbouwspeelgoed wordt dan opgeruimd. De pleinwacht coördineert dit opruimen, de
kinderen en overige overblijfouders helpen hierbij. Het speelgoed wordt zoveel mogelijk
gesorteerd, zodat het overzichtelijk blijft.
• De onderbouwkinderen gaan in de rij staan. Om 12.15 uur gaan de onderbouwkinderen naar
binnen met de overblijfouder om te lunchen.
• Om 12:25 uur wordt de opruimbel voor de middenbouw geluid. Het speelgoed wordt in de
schuur gezet en de kinderen van de middenbouw stellen zich op in de rij. Om 12.30 uur gaan de
kinderen met de overblijfouder naar binnen om te lunchen.
• Om 12:30 uur komen de bovenbouw kinderen met de overblijfouders naar buiten (zij hebben al
geluncht met de leerkrachten).
• Tussen 12:30 en 12:45 vindt overdracht plaats van de pleinwacht naar de bovenbouwouders; het
is aan de pleinwacht om te beoordelen of na 12:30 nog extra ondersteuning nodig is.
• Om 12:55 uur wordt door één van de bovenbouw ouders (of –kinderen) de opruimbel geluid en
gaan de kinderen onder toezicht van de bovenbouw ouders verzamelen,
• Om 13:00 uur worden de bovenbouw kinderen door de leerkracht opgehaald.
• De overblijfouder draagt aan het eind van de pauze de groep over aan de leerkracht. Deze vertelt
even de bijzonderheden die zijn voorgevallen tijdens het overblijven.
• De schuursleutel wordt door een overblijfouder van de bovenbouw teruggehangen.
Er mogen geen kinderen in de schuur komen, dit om gevaarlijke situaties in de schuur te voorkomen.
Gelieve dan ook de schuurdeur tussendoor af te sluiten!
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Materialen
Alle materialen mogen alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn! Het is in de grote pauze NIET
toegestaan met van huis meegenomen “groot” speelgoed te spelen (bijv. hockeysticks, ballen, skeelers skelters
etc.). Dit voor de veiligheid van alle kinderen, en om bij eventuele beschadigingen problemen te voorkomen.

Materiaal

Bestemd voor

Karren, fietsen, steppen en
Onderbouw
kruiwagens, blauw-rode step
Stepjes
Midden- en bovenbouw
Scheppen, emmertjes etc
Paardentuigjes,
springtouwen en banden
(Semi)harde ballen
Zachte sponsballen
Markeerhoedjes
Skippyballen

Onderbouw &
Middenbouw
Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw
Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw
Middenbouw &
Bovenbouw
Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw
Onderbouw: geel
Middenbouw: rood
Bovenbouw: blauw

Knijptangen

Bovenbouw

Pedalo

Middenbouw

Evenwichtsborden
Riverstones gekleurde,
kunststofopstapjes
Diverse buiten spelletjes

Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw
Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw
Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw

Bilibo's

Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw

Stelten

Middenbouw &
Bovenbouw
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Regels
ALLEEN VOOR DE ONDERBOUW
Niet stunten, mogen rondom schoolplein
Deze materialen horen in en rond de zandbak.
Net als het zand overigens. Het is niet de
toegestaan het zand buiten het zandbak te
brengen

Alleen om het viervakkenspel mee te spelen.
Er mag absoluut niet mee gevoetbald worden.
Er mag alleen met de zachte bal gevoetbald
worden, alleen achter de school
Hiermee kan een speelveld of bijv. een circuit
afgetekend worden op het plein
De verdeling per kleur is alleen van toepassing
als er discussie is.
Alleen te gebruiken met leerkracht; NIET in
de grote pauze!!
Alleen gebruiken met knie-, pols- en
elleboogbeschermers en helm of onder
begeleiding van een overblijfouder of
pleinwacht. Alleen op het voorplein (het is
rijdend materiaal)

Spellen opruimen in de daarvoor bestemde
bakken
Gekleurd kunststof multifunctioneel
speelgoed voor in de zandbak of om mee te
schommelen
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Materiaal

Bestemd voor

Klimtoestel

(Onderbouw,)
Middenbouw &
Bovenbouw

Duikelrek

Tafeltennistafel
(midden- en bovenbouw hebben
hun eigen batjes en ballen)
Trapveldje

Onderbouw,
Middenbouw &
Bovenbouw
Bovenbouw
(De middenbouw mag in de eerste
pauze tafeltennissen.)
Bovenbouw

Voetballen

Midden- en bovenbouw

Pad achter de nieuwbouw

Midden- en bovenbouw

Tuin

Onderbouw, middenbouw &
bovenbouw

Zandbak

Onderbouw, middenbouw &
bovenbouw
Onderbouw, middenbouw &
bovenbouw
Pleinwacht/leerkracht

Schelpenzand
Het net op de zandbak

Houtsnippers

Schors
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Onderbouw, middenbouw &
bovenbouw

Regels
De onderbouw mag alleen onder
toezicht van de leerkracht op het
klimtoestel.
Dus niet in de middagpauze.
De ‘dodenval’ mag niet gedaan
worden.
In de middagpauze speelt de
bovenbouw. Indien er ruimte is
mag middenbouw aansluiten.
De kinderen mogen daar
voetballen en lopen. Kinderen
mogen alleen het veld gebruiken.
Er moet ten alle tijden een
Bovenbouw overblijf toezicht
houden.
Alleen achter de school met een
sponsbal. De lange palen zijn
bedoeld als ballenvangers.
De hegjes zijn bedoeld als
afscheiding.
Lopen zonder de klassen te
storen.
Kinderen blijven uit de
bloembakken. Kinderen mogen
wel op de stapstammen door de
plantvakken en op de
boomstammen erom heen.
Het zand en de zandmaterialen
blijven in de zandbak zone.
Schelpenzand op de paadjes laten
liggen of na gebruik terug vegen.
De pleinwacht haalt het net van
de zandbak, en plaatst het aan het
einde van de middagpauze ook
weer op de zandbak.
Houtsnippers mogen geharkt
worden. Houtsnippers mogen
gebruikt worden als
verzamelmateriaal in de zone
waar ze liggen.
Mag gebruikt worden om mee te
spelen, niet om iemand mee in
gevaar te brengen.

