
Augustus 2018 
Pleinwacht-coördinator: Ilse Lesschen 

Pleinwacht-informatie:  
 

1. Taak/Tijdsindeling: 
 
11.55 aanwezig (presentielijst aftekenen - jas pakken) 
12.00 – 12.30:  

 4 pleinwachten & 1 teamlid begeleiden 3 t/m 5 op het grote plein (vrijdag: groep 5 t/m 8) 
12.30 – 13.00:  

 2 pleinwachten begeleiden de kleutergroepen op het kleine plein geassisteerd door 2-3 
leerlingen uit groep 7/8; 

 2 pleinwachten & 1 teamlid begeleiden groep 6  t/m 8 op het grote plein; 
 
Let op:  
Het hek op het grote plein gaat dicht (niet op slot!). Kinderen mogen niet van het plein af (ook niet 
om een bal o.i.d. op te halen!) 
Let op het kleuterplein op of de sleutel uit het hek naar de Ossendamweg is (deze hoort links van de 
deur naar het kleuterplein te hangen – hieraan zit ook de sleutel van het schuurtje met speelgoed) 
 
Bij regen:  
Bij regen wordt de pleinwacht toch verwacht op school. Daar kan in overleg met Koos Bezemer 
worden bepaald in welke groepen assistentie nodig is.  
Bovendien gebeurt het maar zelden dat de regen de hele pauze aanhoudt. 
Gaat het tijdens de pauze regenen:  Koos bepaalt of de regenbel geluid wordt. Alle leerlingen gaan 
dan naar binnen. 
 
Kleine plein: 

 Overleg aan het begin van de pauze even met één van de kleuterjuffen of het speelmateriaal 
opgeruimd moet worden of mag blijven liggen. In het laatste geval spelen de kleuters nog wat 
langer door na de officiële middagpauze. 

 Bij conflicten tussen kleuters onderling is het aan de pleinwacht-ouders om dit op te lossen. Ook 
het begeleiden van toiletgebruik (indien nodig) en EHBO-gevallen worden door de pleinwacht-
ouders gedaan en niet door de groep 7/8 leerlingen. 

 



Augustus 2018 
Pleinwacht-coördinator: Ilse Lesschen 

2. Pleinregels: (helaas allemaal dingen die niet mogen...... leuk spelen mag wel !) 
 

 De kinderen mogen wel in de buizen zitten maar niet op de buizen. 

 Bij voorkeur gaan de kinderen voor of na de pauze naar de WC. Alleen na toestemming van de 
pleinwacht kunnen ze tijdens de pauze naar het toilet. 

 Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan. 

 De kinderen mogen niet spelen of staan tussen de fietsen. 

 Er mag niet in bomen worden geklommen. 

 Voetballen mag op de met blauwe lijnen aangegeven voetbalveld op het plein; op de rest van het 
plein mag niet worden gevoetbald. 

 Er mag niet worden gevoetbald met leren ballen. 

 Voetbalrooster en hockeyrooster: Om geruzie om de voetbal- en hockeyveldjes te voorkomen is 
er een zogenaamd voetbal- en hockeyrooster gemaakt; deze hangt op het raam van de 
lerarenkamer. Daarop is te zien wie, waar in welke pauze mag voetballen en hockeyen. 

 Speelmateriaal van thuis mag worden gebruikt m.u.v. waveboards en skates i.v.m. de ruimte op 
het plein. 

 Ballen over het hek: Deze worden af en toe door de buren terug op het plein gegooid. De 
kinderen mogen niet in de tuin van de buren komen. 

 Ballen op het dak: Eén van de leerkrachten haalt 1x per week de ballen van het dak. 

3. Tips: 
 

 Actief met de kinderen bezig zijn wordt gewaardeerd! 

 Om te voorkomen dat de kinderen op het grote plein telkens naar binnen lopen, is het handig om 
de middelste deur van binnenuit af te sluiten. Op de kast bovenop de kast rechts van de 
middelste deur ligt een kaart het verzoek deze deur op slot te laten tot het einde van de pauze. 
Hang deze kaart aan de binnenkant van de middelste deur. 

 Onacceptabel gedrag: Pleinwachten hebben het tijdens de speelpauze voor het zeggen; de 
kinderen moeten naar hen luisteren. Geeft dit toch problemen dan is het verstandig het 
eindverantwoordelijke teamlid op het plein of de leerkracht van het betreffende kind erbij te 
betrekken en maatregelen te laten nemen.  

 Eigen kinderen: Tijdens een pleinwacht-dienst is het de bedoeling zich niet teveel met eigen 
kinderen bezig te houden. Op dat moment vervullen jullie de functie van pleinwacht. 

 Wanneer kinderen de regels ter discussie stellen: Discussie afkappen en verwijzen naar de 
pleinregels. 

 “ja, maar hij/zij doet/doen het ook!”: Discussie voorkomen door iets zeggen in de trant van “heb 
het nu tegen jou en ik zal zelf op die ander letten”. 

 “ja, maar van de juf/meester mag het wel”:  Discussie voorkomen door te melden dat deze 
juf/meester er nu niet is (en de pleinwachten het voor het zeggen hebben). 

 Taakverdeling onderling: Het is raadzaam om voordat de pleinwacht-dienst start onderling af te 
spreken wie welk deel van het plein in de gaten houdt. Daarbij kan het plein in denkbeeldige 
sectoren worden verdeeld. Aandachtspunten hierbij zijn de deuren en het hek. 

 Houding: Het valt niet altijd mee om als pleinwacht niet te veel als een politieagent over te 
komen. Probeer je zo actief mogelijk op te stellen en beperk het kletsen onderling zoveel 
mogelijk.  

 Opmerkingen over  mede-pleinwachten: Mocht de samenwerking met mede-pleinwachten niet 
naar wens verlopen, meld dit bij de pleinwacht-coördinator. 

 Jassenbeleid: We laten de kinderen zelf bepalen of ze hun jas aan/uit doen. Kinderen voelen zelf 
heel goed aan of het te koud of te warm is. En voor de pleinwachten voelt het misschien soms te 
koud aan, voor spelende kinderen is de gevoelstemperatuur heel anders. 
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 Buiten sluiten: Gebeurt dit incidenteel: Probeer de situatie in te schatten bijv. om de tafel 
tafeltennis, kan de buitenstaander bij een nieuwe ronde gewoon weer aansluiten; in sommige 
gevallen kan je proberen het kind af te leiden door te vragen met wie of wat hij/zij ook zou 
kunnen spelen. Heb je het idee dat een kind vaker wordt buitengesloten, overleg dit met de 
leerkracht. 

 Ruw speelgedrag: Doel is vooral te voorkomen dat het escaleert. Vraag regelmatig “is dit nog 
leuk voor iedereen”. Dit onderbreekt ook het spel. Duidelijk maken dat “Stop hou op” de grens is. 
Kinderen kunnen goed onderscheid maken tussen wat wel/geen spel is. Stel een andere vorm 
van het spel voor: bijv. bij “meidenvangertje”: In plaats van aan de haren meesleuren kunnen 
jullie ook aan de pols “de gevangene” meenemen. Er is 1 regel veranderd maar het spel blijft 
verder hetzelfde.  

 Vergeet niet dat het kinderen zijn: Probeer je in hen te verplaatsen. 

 Signaalfunctie naar de leerkracht: Valt je op dat een kind structureel wordt buitengesloten of  
gepest, meld dit aan zijn/haar leerkracht. Of is het kind in de pauze hard gevallen en je vertrouwt 
het niet helemaal, dan kan het geen kwaad de leerkracht hiervan op de hoogte te stellen. 

 Neem de tijd om te luisteren:  Ook als ze de kinderen bij je komen omdat er iets is en de 
volgende staat al klaar om zijn probleem te vertellen, neem dan toch even de tijd om te 
luisteren.  

 Het gaat om de pauze van de kinderen gaat waarbij ze vrij zijn. Als ze iets niet willen vraag dan 
waarom ze dat niet willen en probeer dat te integreren in een oplossing. Met kinderen afleiden 
van hun probleem (alternatieve voorstellen doen) kom ik in de praktijk al een heel eind hoewel ik 
nog niemand koffie voor me heb laten halen :) 

 Laat je niet verleiden om in het conflict mee te gaan! Kies dus ook geen partij! Luister en probeer 
de kinderen zelf tot een oplossing te laten komen, zonder ze aan hun lot over te laten! 
 
Gevallen/gewond 

 EHBO dozen staan in de personeelskamer onder de postlaadjes. Hierin zitten pleisters en kleine 
materialen. 

 Is een kind gewond of heeft het pijn vraag dan assistentie in de personeelskamer van een BHV-er 
(BedrijfsHulpVerlener) of draag het kind over aan de leerkracht. 

 
 

4. Spelboxen: 
 
Iedere klas (die op het grote plein speelt) heeft zijn materiaal betreffende ballen. Per vakantie 

worden er nieuwe ballen verstrekt als dit nodig is. In een tweetal centrale boxen zijn materialen 

aanwezig voor het plein. Dit betreft speelmaterialen zoals hockeysticks, stelten, scoops, touw, 

rackets, spullen voor de zandbak. 

 

Het grotere materiaal (stelten, hockeysticks, hoepels en een frisbee-doel e.d.) is voor gezamenlijk 

gebruik en staat in het gangetje. Het is de bedoeling dat de kinderen dit na gebruik weer 

terugbrengen naar het gangetje en niet naar de klas. 

De sjoelbak is ook voor gezamenlijk gebruik, maar mag alleen bij droog weer worden gebruikt. 
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5. Calamiteiten: 
 
Voor kleine ongevallen: EHBO-boxen in de lerarenkamer & op de plank boven de wasbakken van de 
kleutertoiletten. 
BHV’ers: 

 Koos, Mimi, Laura, Kenny, Jacqueline & Bernadette 
 
Ontruimingsplan: Zie de aparte versie voor pleinwachten (ook in de map “pleinwacht”) 
  
Voor de kleuters ligt er reservekleding in de gangkast van het kleine halletje van de kleuteringang. 
Voor de hogere groepen is er beperkt reservekleding in de gang bij het lokaal van juf Emily en de trap 
naar boven . 

 
6. Rooster: 
 
Verhinderd ?  

 Zelf voor vervanging zorgen (groepsapp); lukt het niet, neem contact op met Ilse. 
 

Afwezigheid pleinwacht-ouder:  

 Mocht het gebeuren dat een pleinwacht-ouder niet komt opdagen, laat het mij of Koos even 
weten zodat we gelijk voor een oplossing kunnen zorgen.   

 

7. Huishoudelijke zaken: 
 
 Jassen: Gele windjacks met logo De Werveling hangen aan de kapstok bij de lerarenkamer. Deze 

graag gebruiken om de herkenbaarheid als pleinwacht te vergroten.  

 Vergoeding o.b.v. presentielijst: Iedere keer dat men pleinwacht-dienst heeft, graag aftekenen 
op de presentielijst (rode map in het gangetje bij Koos/Thari); Wil je de vergoeding niet zelf 
houden maar meesparen voor buitenspeelmateriaal vul dan “potje” in. 

 

En vooral heel veel plezier gewenst !! 


