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Als u verhinderd bent door onvoorziene omstandigheden,
verwachten we van u dat u met een andere moeder probeert te
ruilen. Als dit niet lukt, meld u dit bij het MT.
Als een pleinwachtouder niet op komt dagen, moet dit bij het
MT worden gemeld, waarna de betreffende ouder van het MT
een mailbericht krijgt, met een herinnering hieraan en de datum
van de volgende beurt. We proberen echter eerst nog te bellen
als dat nog zin heeft.
Voor vragen m.b.t. het rooster kunt u zich wenden tot mw.
Heikens (tel. 078-613 46 66) en mevrouw A. Eckhardt (tel: 06129 47 558). Voor overige vragen bent u welkom bij het MT.
Als er een tekort aan ouders is voor de onder- of bovenbouw, is
het mogelijk dat u voor een keer in een andere bouw wordt
ingedeeld dan waarvoor u zich opgaf.
Het pleinwachtlopen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens een
daarvoor belegde bijeenkomst met zorgouders. Heeft u vragen,
dan kunt u die ook doorgeven aan mevrouw Heikens of
mevrouw Korevaar.
Pleinwachtlopen is een verantwoordelijke bezigheid. Er wordt
van u gevraagd goed te letten op hetgeen er allemaal op het
plein gebeurt. Er moet toezicht zijn op alle gebieden van het
plein. Daarom zijn er drie ouders om toezicht te houden. Veel
problemen worden zodoende voorkomen omdat u ze aan ziet
komen. Eén pleinwachtmoeder blijft bij de entreedeur, let op de
deuren en hekdeuren en heeft de wc-kaarten. De twee andere
moeders zijn op het grote schoolplein, waarbij de ene het
middenstuk en de andere het achterste stuk in de gaten houdt.
Vanwege de veiligheid in de school moeten de buitendeuren
van de hoofdingang ook tijdens de pauze dicht blijven. Wie
naar binnen wil, moet aanbellen.
De leerlingen mogen op de volgende plekken komen: op het
eigen speelplein, op het pad naast het speelplein tot aan het
schuurtje(Marnixzijde), op het stukje plein vóór de hoofdentree.
Ze mogen (bij droog weer) niet onder en achter de gymzaal
komen en ook niet op het stukje voetpad tussen de hoofdentree
en het toegangshek van de school.
Voordat u met pleinwacht begint, haalt één van u bij meester
Smits de pleinwachtsleutel van de voordeur. Eén van de











pleinwachters blijft met de sleutel op het stuk plein bij de
hoofdingang. Wij zullen kinderen die aanbellen niet binnen
laten. Ze moeten zich altijd bij u melden. Vergeet u alstublieft
niet om de pleinwachtsleutel na de pauze weer aan meester
Smits terug te geven.
Het pleinwachtlopen duurt van 12.15 uur tot 12.45 uur, volgens
een door zorgouders opgesteld rooster.
Aan de muur in het trapgat van de gymzaal hangt een klok die
altijd de actuele tijd aangeeft, zodat iedereen kan zien hoe laat
het is. Op het mededelingenscherm in de hal is regelmatig een
klok te zien, waarop eveneens de actuele tijd is te zien.
Kleine gevonden voorwerpen worden naar meester Bulder
gebracht.
Leerlingen die naar de wc moeten, halen bij de ouders een
kaart(jongen of meisje). Deze kaart moet worden terug
gegeven aan een pleinwacht en mag niet doorgegeven worden
aan medeleerlingen. Er mogen maximaal twee kinderen tegelijk
naar binnen. Het toiletbezoek moet zo beperkt mogelijk blijven.
Kinderen die zonder toestemming naar binnen komen, worden
teruggestuurd naar de pleinwacht; kinderen die wel naar binnen
mogen, moeten bij de pleinwacht bekend zijn.
Elke leerkracht krijgt een aantal pasjes waarop staat: ik mag
eerder naar binnen van meester/juf (naam leerkracht).
Bij verwondingen kunt u de hulp inroepen van één van de
bedrijfshulpverleners van de school, te weten juf Holster,
meester Van der Wulp, juf Hansum, juf Van der Stelt of
meester Ten Hoor. Voor lichtere verwondingen zijn er EHBOspullen te vinden in de kleine doos die op het plankje ligt rechts
achter de blauwe deur bij de keuken. De oranje EHBO-doos is
voor de leerkrachten en BHV-ers.

Regels op het plein(zie ook schoolgids par. 2.6)


Kleine problemen dienen kinderen zelf op te lossen. Als
kinderen met een groter probleem bij u komen, wordt van u
verwacht dat u het serieus neemt, uitzoekt en op probeert te
lossen.
 Brutaliteit en ongehoorzaamheid kunnen niet worden
getolereerd. U dient hiertegen op te treden. U geeft het door aan
de meester of juf en kunt dit ook bespreken met de














pleinwachtleerkracht. Als het nodig is, krijgt de betreffende
leerling van zijn/haar leerkracht een brief mee naar huis, zodat
ook de ouders op de hoogte worden gesteld en hun kind hierop
kunnen aanspreken.
In de pleinwachtmap zit een logboek pleinwacht. U noteert daarin
na afloop met vermelding van uw naam en de datum de volgende
voorvallen:
 Alle voorkomende ruzies met vermelding van namen van
leerlingen.
 Ongehoorzaamheid met naam en toenaam en korte
beschrijving voorval.
 Brutaliteit, waarbij u de naam noteert en wat er tegen u
gezegd is.
 Ongevallen die op het plein plaatsvinden.
De verantwoordelijke leerkracht(meester Smits) leest dagelijks
het logboek door en meldt klachten bij de betreffende
leerkracht(en).
De leerlingen mogen niet van plein af zonder toestemming.
Als een leerling opzettelijk het plein verlaten heeft, dan meldt u
dit direct bij de eerste collega die u tegenkomt.
Kinderen dienen bij het spelen rekening te houden met
anderen, met name de kleinsten.
Er mag alleen met een bal gespeeld worden in de voetbalkooi.
Op alle andere plekken is het spelen met ballen verboden, met
uitzondering van tafelvoetballen als dat goed gaat. Het kan
voorkomen dat er ook hiervoor een rooster is gemaakt. U vindt
dat eveneens op het mededelingenscherm en in de
pleinwachtmap.
Er wordt gevoetbald volgens het rooster dat hiervoor is
gemaakt. Dit staat op het mededelingenscherm bij de
hoofdingang en er zit één exemplaar in de pleinwachtmap. Als
de groep die aan de beurt is, niet op tijd komt, dan is het
voetbalgebied gedurende die roostertijd gewoon
speelpleingebied, waar zonder bal gespeeld mag worden door
iedereen.
Skeeleren en steppen doen we niet op het plein vanwege de
veiligheid.
In de wintertijd worden er geen sneeuwballen gegooid naar
volwassenen en voorbijgangers.
De leerlingen dienen zuinig te zijn op het groen rond de school.




Het plein moet netjes worden gehouden. Afval dient in de
prullenbakken te worden gedaan.
Als de bel gaat, moeten de kinderen gelijk naar de
entreedeuren gaan. De pleinwachtleerkracht let in de hal op het
rustig naar binnen gaan.

Regen- en andere weersomstandigheden






Bij twijfelachtige weersomstandigheden beslist u in onderling
overleg over het wel of niet naar binnen of naar buiten gaan.
Als de kinderen naar binnen moeten, meldt u dat bij meester
Smits, die dan een extra belsignaal van zowel de buiten- als
de binnenbel driemaal zal laten klinken.
Als de kinderen binnen blijven, kunnen ze gaan computeren
op de gang boven, tafeltennissen bij het
handvaardigheidslokaal beneden of een spel doen in hun
lokaal. Kinderen van de groep die volgens het voetbalrooster
aan de beurt is, mogen computeren. U houdt dan toezicht in
de ruimtes, waar de kinderen zich bevinden. Vanaf 12.40 uur
dient alles opgeruimd te zijn.
Thuiseters gaan bij terugkomst op school bij regenweer
meteen naar hun eigen lokaal.

Deze regels staan ook op de website bij informatie – Pleinwachtregels
middagpauze
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