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 Pleinwacht protocol juni 2019 
 

Inloggen inzetrooster: 

Bethel.inzetrooster.nl  

inloggen met emailadres en wachtwoord. Wachtwoord vergeten? U kunt zo een nieuwe aanvragen.  

(Tip; op de telefoon log je makkelijk in en heb je ook een goed overzicht van de site.) 

 

 Flexibele pleinwacht van school checkt bij alle drie de pleinen of iedereen er is.  

Zo niet, gaat hij/zij bellen. 

We gaan met een ‘reserve/extra pleinwacht’ werken; op het Bethelplein ben je altijd met z’n 3en, behalve 

als er nood aan de man is, dan gaat de ‘reserve’ naar het plein waar iemand mist. 

A. Kleuters/Kleuterplein:  
 

 Wees er vijf minuten eerder: 11.55 uur.  check of je mede pleinwacht er is, zo niet bel diegene 

op.  taak van de flexibele pleinwacht.  

 Kleuters komen zelf naar buiten lopen als ze zover zijn. De kinderen die het eerste half uur 

buitenspelen hebben nog niet gegeten, kinderen die het tweede half uur komen hebben al 

gegeten. 

 Mochten er bijzonderheden zijn dan geeft de juf dat aan; dit is een snel contactmomentje waarin 

bijzonderheden gedeeld worden. 

 Als de kleuters er allemaal zijn; het hek dicht doen. 

 De juf haalt de kinderen op wanneer de bel gegaan is. 

Afspraken op het kleuterplein: 

 zand blijft in de zandbak 

 fietsen met trappers niet duwen 

 niet fietsen achter de witte lijn, alleen fietsen om de zandbak 

 geen speelgoed op de zwarte tegels (onder speelhuis) 

 geen speelgoed op het speelhuis, dus ook niet met planken van de glijbaan 

 Kleuters mogen naar de WC als ze dat hebben gevraagd; ouder hoeft niet mee te lopen, let wel 

op dat de kleuter terugkomt.  

 Gedragsproblematiek terugkoppelen aan de juf. 
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B. Middenbouw, Bethelplein 
 

 Wees er even iets eerder: 11.55 uur. Haal de pleinsleutel op in de directiekamer. ( rechts om het 

hoekje naast de deur; Bij in gesprek toch even sleutel pakken. Ontvang de kinderen op het plein. 

 De kinderen komen het lokaal uit.  

 Als de bel gaat, gaan de kinderen in de rij staan en halen de juffen of meesters de kinderen op.  

 Gedragsproblematiek terugkoppelen aan de juf of meester; 

Afspraken op het Bethelplein: 

 Kinderen die naar het toilet moeten kunnen via de ouder met de deursleutel even naar binnen; let 

op dat kinderen niet door de school gaan zwerven. 

 Je mag op het hele plein spelen! De fietsenhokken zijn voor de fietsen, daar spelen we niet.  

 Het plein is voor iedereen. Je mag op dep lek spelen waar jij wilt spelen.  

 We willen dat iedereen fijn kan spelen op het plein, daarom voetballen we niet. 

 

C. Bovenbouw, Kleurrijkplein 
 

 Wees er even iets eerder: 11.55 uur. In het linkse keukenkastje hangt een deursleutel; 

Locatie keukentje: school in, rechts af, weer rechts, aan je linkerhand. 

 De kinderen komen zelf het lokaal uit, je ontvangt ze op het plein;  

 Mochten er bijzonderheden zijn dan geeft de juf of meester dat aan; dit is een snel 

contactmomentje waarin bijzonderheden gedeeld worden.  

 Als de bel gaat gaan de kinderen met hun juf of meester mee naar binnen.  

 Gedragsproblematiek terugkoppelen aan de juf of meester of melden in het overdrachtsschrift 

(hetzelfde kastje als de deursleutel). 

 Kinderen die naar het toilet moeten kunnen via de ouder met de deursleutel even naar binnen; let 

op dat kinderen niet door de school gaan zwerven. 

 

Afspraken: 

 De kinderen mogen allerlei balspelen doen, behalve voetballen. 

 Van de tafeltennistafel en/of het kingveld mag door iedere groep elke dag gebruikt worden. Er 

wordt dus met elkaar gespeeld!  

 Kinderen mogen tot de hoofdingang van Kleurrijk van het plein gebruik maken; 

 De kinderen mogen rennen, springen en ravotten op het hele plein, behalve in de bomen, bosjes 

en plantsoenen.  
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Bij ziekte of calamiteit ouder: 
 

 Hoe eerder je het weet: in inzetrooster een verzoek sturen dat iemand anders je beurt 

overneemt; lukt dat niet dan:  

 Check in het rooster (bethel.inzetrooster.nl) wie er de week ervoor/erna op dezelfde dag is en 

vraag hem/haar te ruilen. Je kunt op inzetrooster ook zelf aankruisen wie je wilt vragen te ruilen. 

 Breng als het niet lukt school op de hoogte. ( mail naar directie@nhsbethel.nl) De reserve-ouder 

van het Bethelplein wordt dan ingezet op het plein waar het nodig is. 

 

Wat te doen als er op het plein iets misgaat? 
 Los het samen op met de kinderen; 

 Probeer een positief spel met de kinderen te gaan doen; 

 Meld pestgedrag bij de pleinwacht van school. 

 Bij Kleurrijkplein hangt er een schrift (bij de sleutel in het linker keukenkastje) om incidenten te 

melden. Dit wordt elke dag nagelezen en doorgegeven aan de leerkrachten. 

 Bij het middenbouwplein ligt er een schrift bij directiekamer.  

 Bij kleuterplein ligt er een schrift bij kleuteringang, maar je kunt de juf kort spreken als ze de 

kinderen komt halen.  

 Bij belangwekkende informatie wordt mondeling doorgeven aan de leerkracht van betreffende 

kind/ groep erg gewaardeerd. 

 Voorkomen moet worden dat belangrijke signalen die door verschillende ouders worden 

opgevangen niet bij het team komen. Dus zoek contact als iets toch niet goed gaat. 

 

EHBO 
Als er een incident is: kind ter plekke helpen. Als het iets kleins is en er moet een pleister geplakt, dan 1 

ouder naar binnen, de andere ouder blijft toezicht houden; Bij grotere calamiteit: direct BHV-er roepen uit 

personeelskamer. In het rechtse bovenkastje van de keuken  ligt voorraad EHBO artikelen.  

Er zijn twee locaties met verbandmiddelen: 

Voor kleuterplein en middenbouwplein Bethel: rechtse keukenkastje nabij personeelskamer. Er hangt 

ook een verbandkist, deze gebruiken we alleen bij grote calamiteiten. Pleisters en ontsmettingsmiddel 

ligt in het keukenkastje, de dagelijkse voorraad; 

Voor Kleurrijkplein: in het keukenkastje ligt de dagelijkse voorraad EHBO middelen en direct bij de 

keuken hangt de verbanddoos; 
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Regen bij kleuters: 
Bij regen is er in elke groep één ouder. Als er een ouder tekort is, is er bij toerbeurt 

een leerkracht in de groep. De leerkrachten zorgen ervoor dat er genoeg spellen voorradig zijn en 

zorgt er ook voor dat kinderen en ouder op de hoogte zijn van de regels. 

Regen bij groep 3 t/m 8 

 De leerkrachten overleggen met elkaar of de pauze binnen gehouden moet worden.  

 Als de kinderen binnen blijven, de overblijfouders/overblijfpersoneel verdeeld 

wordt over de groepen. Als het goed is moeten er voldoende ouders zijn om in elke 

klas iemand aanwezig te laten zijn. 

 In de klas mogen de kinderen bij hoge uitzondering een ‘’educatief programma’’ 
kijken. Bijvoorbeeld  vroeger enzo, checkpoint o.i.d. De leerkracht zet dit klaar 

voordat hij/zij uit de klas gaat om pauze te houden.  

 De kinderen mogen ook iets anders doen, maar dit moet dan aan hun tafel kunnen en 

iets rustigs zijn. Dus niet in de gangen spelen.  

 

Rol flexibele pleinwacht 
Het werkt als volgt: er is altijd 1 leerkracht of onderwijsassistent die in een vaste ronde de drie pleinen 

langsgaat. Deze collega kan helpen, tips geven en geeft incidenten door aan het team. Zaak is dat er geen 

escape is in gedrag. Daarmee wil gezegd zijn dat als kinderen zich niet prettig gedragen dit doorgegeven 

mag en moet worden en dat er vervolgens verbetering moet optreden. Leerkrachten geven desnoods de 

ouders van het betreffende kind een seintje om ander gedrag te bewerkstelligen. Deze collega is dus ook 

een soort verbindingsofficier met het team. 

 

De pleinwachtouder: 

 Houdt toezicht; 

 Houdt overzicht; spreek met elkaar af wie waar op let 

o Elk plein heeft z’n eigen blinde vlekken. Let daarom op waar vandaan je toezicht houdt. 

Elk plein heeft enkele plekken van waaruit het geheel goed is te overzien. Wissel dat 

onderling af. 

 Helpt kinderen als het spel vastloopt;  

 Toezichthouden op het plein betekent: 

o Voortdurend rondkijken of het er veilig en vriendelijk aan toe gaat, overzicht houden; 

o Feedback geven aan kinderen en corrigeren waar nodig; 

o  Met elkaar een gedeelte afspreken van het plein waarop gelet wordt; 

o Bij ernstiger ruzies: direct de juf of meester roepen die namens school pleinwacht loopt; 

o Zijn er zaken fout gegaan, dan aan het einde de leerkracht van de betreffende groep dit 

even melden; 

o Kinderen mogen geen brutale mond teruggeven.   

 Je kunt je rol wat passief invullen: kijk of het loopt en als er goed gespeeld wordt, vooral niet mee 

bemoeien. Je kunt ook actiever worden. Gewoon mee gaan spelen, mee doen. Aanmoedigen. Dat 

geeft over het algemeen een gigantische boost aan de kwaliteit van spelen van de kinderen. Vraag 

de juf om spelsuggesties. Help ze speelgoed delen. 

 

 Op het plein gelden de volgende regels:  

o Kinderen mogen niet buiten het schoolplein komen; 

o Er mag tijdens de overblijf niet worden geVOETbald, alleen Kingen, bij de korf en bij de 

tafeltennistafel. 
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o We houden ons schoolplein schoon en netjes. Op het plein wordt het 

afval alleen in de afvalbakken gedeponeerd; 

o Daarnaast gelden altijd de sociale regels in de omgang met elkaar; 

o Er mag niet in plassen worden gestampt en zandgooien is verboden; 

o Zand moet in de zandbak blijven; 

 

 Zonnebrandmiddel: 

We communiceren aan de ouders dat ze dit zelf voor schooltijd doen. Het is ondoenlijk alle kinderen zelf ’s 

middags opnieuw in te smeren. Hier zoeken we nog naar een werkbare oplossing. Voor sommige kinderen 

is het noodzakelijk. Dit soort informatie mag met de juf gedeeld.  


