Belangrijkste pleinregels
1) De kinderen mogen tijdens de pauze niet tussen de fietsen spelen / staan / lopen.
2) De kinderen mogen niet op de tennistafels, muren en de vuilcontainer staan of
lopen.
3) De kinderen mogen niet in de schuur komen. De overblijfouders doen de schuur op
slot, als er spullen uit gehaald zijn.
4) Kinderen doen elkaar geen pijn, rollen niet over en met elkaar op de grond en
trekken niet aan elkaars kleding.
5) Let bij voetbal op het volgende:
- Het veld wordt aangegeven met pionnen;
- Alle kinderen, van de groep die aan de beurt is, mogen meedoen;
- Ballen worden niet te hoog en niet te hard geschopt;
- Wordt de bal over het hek tussen de auto’s geschoten, dan mag degene die
geschoten heeft tijdelijk 3 minuten ( = 180 tellen) niet meedoen. Hij/zij moet op
het bankje gaan zitten.
Handhaving regels
• Ga ervan uit dat bovenstaande pleinregels regelmatig in de groepen worden
besproken en men de regels kent.
• Houdt een kind zich niet aan een regel, corrigeer het kind dan.
• Op verzoek van kinderen de regels niet aanpassen.
• Accepteer geen brutaliteit. Je treedt dan op en kan dit doorgeven aan de leerkracht.
• Overtreedt het kind opnieuw een regel, dan wordt het naar de klas gestuurd!
• De juf van het naar binnen gestuurde kind vraagt als dit nodig is aan de
overblijfkracht wat er aan de hand is en neemt verdere maatregelen.

Belangrijkste persoonlijke toezichtregels
•
•
•

Als pleinwachter neem je één helft van het grote plein voor je rekening. Spreek
dit deel af met de andere pleinwacht.
Blijf op dit deel van het plein en houd actief toezicht. Ga niet met elkaar staan
kletsen.
Toezicht houden betekent actief kijken en reageren. Je let op de veiligheid en het
welzijn van de kinderen.

