Pleinregels
Professionaliteit
- De pleinwacht haalt de spullen uit de kleuterberging
- Stagiaires mogen niet alleen pleinwacht lopen, maar mogen wel
met de leerkracht mee lopen.
- Je loopt om 12.00 en 15.15 uur met je klas mee naar het plein.
- Kinderen zijn op de hoogte van de pleinregels
- Om 13.00 uur zijn er 2 leerkrachten op het plein. 1 op het
bovenplein en 1 op het benedenplein.
- Wij spreken elkaar op het naleven van de regels aan.
- Buiten spelen wordt geëvalueerd door de leerkracht.
- Wij dragen reflecterende hesjes met daarop pleinwacht.
Kindgericht
- Kinderen het liefst laten plassen voor de pauze. Als het echt niet
anders kan zal het kind zich bij de pleinwacht moeten melden.
- Je bent voor de kinderen altijd zichtbaar en aanspreekbaar
- Kinderen mogen conform een rooster voetballen op het voetbalveld
- Pleinwacht staat op een centrale plek, zodat je de kinderen kunt zien
Discipline
- Bij de kleine pauze bellen wij om 10.15 uur en om 10.35 uur
- Bovenbouw gaat om 10.20 uur naar buiten.
- Houd de berging opgeruimd.
- 2 gele kaarten in één maand dan 1 week binnen blijven.
Samenwerking
- Wij lopen altijd met elkaar pleinwacht met ze tweeën.
- Incidenten bij het buiten spelen worden gemeld bij de leerkracht
- Wij zijn samen verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken
- Om 13.00 uur krijgt de leerkracht de overdracht van TSO.
- Om 15.15 uur wordt de overdracht naar de BSO gedaan door
de leerkracht.
- Pleinwacht vullen wij met zijn allen in a.d.h.v. het rooster. We
Vervangen elkaar bij ziekte of afwezigheid.
Gedreven
- Wij beginnen onze lessen om 08.30 uur. De bel gaat om 08.25 uur.
De pleinwacht stimuleert de kinderen om naar de klas te gaan.
- ’s middag beginnen wij om 13.15 uur en de bel gaat om 13.10 uur.
- Wij zorgen dat er geen incidenten zijn.
- Wij hanteren de pleinmap
- Map blijft op een zichtbare plek, voor iedereen meteen te gebruiken
(kapstok bovenbouw)
- Voor schooltijd is de pleinwacht om 08.20 uur op het plein
- Tussen de middag neemt de pleinwacht het vanaf 13.00 uur over
van de TSO
- Stop 2 minuten eerder met je lessen als je pleinwacht hebt, zodat
je direct op het plein bent
Sociaal
- Wij genieten van het samenspelen en vrolijke gezichten, laat een
klein incident niet tot iets groots ontwrichten.
- Kinderen ervaren het speelkwartier als een ontspanning

