Pleinwachtreglement

Versie 2018-07

Contactpersoon: Stephan van der Kolk (directie), 070-3225228, directie@ehsdh-mantum.nl

Inleiding
Bij wet is geregeld dat de school de kinderen de gelegenheid biedt om tussen de middag op
school te kunnen eten. De verantwoordelijkheid voor de organisatie hiervan ligt bij het bestuur
van de school. Op onze school is in goed overleg besloten de kinderen onder begeleiding van de
leerkrachten in de klas te laten overblijven.
Op de Eben-Haëzerschool kunnen de leerlingen 's middags kosteloos overblijven. Het
overblijven gebeurt in de klas onder toezicht van de leerkracht. Na het overblijven spelen de
kinderen buiten. De (pleeg)ouders (hierna te genoemd ‘ouders’) helpen mee met het houden
van pleinwacht tijdens het buitenspelen. Dit gebeurt van 12.00 tot 13.00 uur. Ouders kunnen
ook van 12.00 tot 12.30 of van 12.30 tot 13.00 uur pleinwacht lopen. Dan worden ze vaker
per schooljaar ingepland.
Nadat op een informatieavond de ouders gezamenlijk de uitgangspunten en regels besproken
hebben, is de organisatie van het pleinwacht lopen ondergebracht bij de pleinwachtcommissie.
Dit reglement kan alleen in overleg met de pleinwachtcommissie, als vertegenwoordiger van de
ouders, gewijzigd worden.
Uitgangspunten

Alle ouders van de kinderen, die tussen de middag op school eten, werken mee.

Ouders die om zwaarwegende redenen niet kunnen worden ingeroosterd, dienen
dit schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur, per adres: Paulus Buijsstraat 51,
2582 CH ’s-Gravenhage of e-mail directie@ehsdh-mantum.nl.

Ouders die niet ingeroosterd willen worden, betalen een jaarlijkse bijdrage van
€180,-.

Ouders houden pleinwacht van 12.00 tot 12.30 uur en/of van 12.30 tot 13.00 uur,
dus één uur of een half uur.

De ouders worden aan het begin en halverwege het schooljaar voorzien van een
pleinwachtrooster.

Ouders die (onverhoopt) verhinderd zijn dragen verantwoording om zelf vervanging
te regelen.

Ouders worden evenredig ingeroosterd, wat ongeveer 4 beurten per schooljaar
inhoudt.

Ouders mogen hun pleinwachtbeurten ruilen. Zij regelen dat onderling en noteren
dat op het rooster op het prikbord.

Ouders melden zich op de dag van de pleinwachtbeurt door zich af te tekenen op
het rooster op het prikbord in de hal.

Ouders die absent zijn, ontvangen hierover bericht van de pleinwachtcommissie
en worden in extra ingeroosterd.

Iedere overblijfmiddag is er een geschoolde pleinwacht aanwezig, aangevuld met
twee pleinwachtouders.

De aanwezige pleinwachten houden elk toezicht op een gedeelte van het plein, te
weten het kleuterplein, het achterplein en het voorplein.

Indien er een tekort aan pleinwacht is, meldt de geschoolde pleinwacht dit aan een
personeelslid, die vervolgens z.s.m. vervanging probeert te verzorgen.

Bij slechte weersomstandigheden blijven de ouders in de klassen over. De ouders
worden verdeeld over de groepen en overleggen met de leerkracht wat de
leerlingen mogen doen.



De leerkrachten lopen de eerste twee weken van het schooljaar pleinwacht mee
met de geschoolde pleinwacht en ingeroosterde pleinwachtouders.

Kosten
-

-

-

-

-

-

-

Ouders die zijn ingeroosterd en hun medewerking volledig verlenen, betalen geen
bijdrage.
De bijdrage die in rekening wordt gebracht wanneer men niet ingeroosterd wil
worden voor het lopen van pleinwacht bedragen € 180,- per schooljaar per gezin en
zijn gebaseerd op een bijdrage van € 1,50 per keer overblijven.
De bijdrage wordt jaarlijks gefactureerd.
Mochten ouders voor de eerste keer verhinderd zijn en geen vervanging geregeld
hebben, dan heeft dat geen directe gevolgen, maar wordt hun pleinwachtbeurt de
volgende roosterperiode nogmaals ingeroosterd.
Zijn ouders voor een tweede keer verhinderd, zonder dat vervanging is geregeld,
dan wordt € 30,- in rekening gebracht en worden ouders tweemaal extra
ingeroosterd.
Zijn ouders voor de derde keer verhinderd, zonder dat vervanging is geregeld, dan
wordt € 50,- in rekening gebracht en worden ze opnieuw tweemaal extra
ingeroosterd.
Zijn ouders voor de vierde keer verhinderd, zonder dat vervanging is geregeld, dan
wordt het volledige bedrag van €100 euro in rekening gebracht. Daarnaast wordt
de verantwoordelijkheid om tijdens de pauzes voor het kind/de kinderen te zorgen
weer bij de (pleeg)ouders teruggelegd. In een gesprek met de directeur en een lid
van de pleinwachtcommissie kunnen ouders een toelichting geven waarom ze niet
meewerkten aan de gemaakte afspraken. Daarnaast worden afspraken voor de
toekomst gemaakt.
De inkomsten van de pleinwachtregeling worden besteed door de
pleinwachtcommissie. Uitgangspunt is dat de inkomsten ten gunste van de
leerlingen gebruikt worden. Geplande uitgaven worden overlegd met de directeur.
Geld kan overgemaakt worden op NL08RABO0114944814 t.n.v. Mantum
Onderwijs te Vlaardingen, waarbij aangegeven wordt: kosten pleinwacht + naam
school + naam kind(eren)

De praktijk
-

De pleinwachtouders noteren hun naam bij aankomst op het rooster op het
informatiebord in de hal.
De pleinwachtouders verdelen zich voor het pleinwachtlopen op een centraal
punt: op het kleuterplein, achterplein of voorplein.
De pleinwachtouders houden toezicht door te observeren, controleren en
stimuleren van pleinspel.
De pleinwachtouders lossen kleine problemen op (eventueel met hulp van de
geschoolde pleinwacht) en hevelen grote problemen direct over aan de
leerkrachten.

-

-

De pleinwachtouders hebben kennis van de pleinwachtregels, die zichtbaar
achter de ramen zijn aangebracht en raadplegen deze bij twijfel.
Er bevindt zich o.a. een EHBO-doos bij de hoofdingang. Kinderen met letsel
worden bij voorkeur door leerkrachten (met EHBO) geholpen, zodat ouders
pleinwacht kunnen blijven lopen.
De geschoolde pleinwacht is in het bezit van een schoolsleutel en opent/sluit de
deuren gedurende de pauze.

Pleinregels voor de leerlingen

(versie augustus 2017)

Regels over gedrag:
- We lossen een probleem eerst zelf en veilig op. Lost het niet op, dan gaan we
naar de mediatoren of de pleinwacht.
- Afkoelen mag altijd op de afkoelplek (bankje hoofdingang)
- We maken geen onnodig lawaai.
Regels over voorwerpen:
- We (voet)ballen met één bal per gebied. (In de kleine pauze op het speelveld
voorplein en het kleuterplein. In de grote pauze alleen op het speelveld
voorplein.)
- We houden de bal in het speelveld.
- We spelen veilig voor de ander.
- We spelen zonder vechtmaterialen.
- We zorgen goed voor bloemen en planten op het plein.
- De tafeltennistafel, het hekwerk en palen zijn geen klimtoestel.
- Telefoons en geluidsmakers worden niet gebruikt of gezien.
Regels over toestemming:
- We luisteren naar alle leerkrachten, mediatoren en pleinwachtouders.
- Alleen na toestemming (van pleinwacht) mogen we van het plein.
- We gaan vóór of ná de pauze naar de wc. Bij hoge nood met toestemming van
de pleinwacht.
- Alleen met toestemming van de leerkracht mag met meegenomen materiaal
worden gespeeld.
- De pleinwacht trekt bij twijfel de dingen na bij de leerkracht en meldt
overtredend gedrag.
Kleuterpleinregels
- De grens van het kleuterplein is het stenen muurtje met palen.
- Het speelmateriaal wat buiten staat, daarmee mag gespeeld worden.
- Het speelmateriaal wat in de schuur is, blijft in de schuur.
- De fietsenstalling is geen speelplek.
- Alleen met toestemming mag een leerling uit groep 3 t/m 8 op het
kleuterplein.
- Voor BHV en EHBO zijn beschikbaar: juf van Oosten, juf Ammeraal, meester
Stout, meester Van der Kolk
- Voor en na schooltijd is alleen het voorplein beschikbaar voor de EbenHaëzerschool

Bijlage: Tips bij pleinregels
Tijdens het buitenspelen letten de ouders op het nakomen de pleinregels. Wij geven u graag
tips ter verbetering van het pleinwachtlopen.
Mediatiegesprek: Ruzie en conflict uitpraten
Een ruzie is niet hetzelfde als conflict. Bij een conflict komen de leerlingen in een probleem
terecht, waar ze niet uitkomen.
U verzoekt leerlingen eerst om het conflict zelf uit te praten (Herinner ze aan de praat-het-uit
plek of stappen). Lukt dit niet dan biedt u een mediatiegesprek aan. Vraag eerst of de leerlingen
zijn afgekoeld. Vraag ook of ze de gele pet (win-win) ophebben. Pas als de leerlingen zijn
afgekoeld en win-win denken, start u het mediatiegesprek.
Het uitpraten van een probleem tussen leerlingen kunt u in de volgende stappen doen:
Stap 1: Laat eerst het ene kind het verhaal doen. Daarna het andere kind.
Stap 2: Vat het probleem samen en vraag aan de leerlingen om een oplossing.
Stap 3: Benoem de oplossing en vraag of de leerlingen akkoord gaan.
Stap 4: Na akkoord (win-win oplossing) van beide leerlingen, geven ze elkaar een hand.
U gaat u na of de oplossing werkt.
Ontstaat er een ruzie of gaat een leerling volgens u een grens over in zijn gedrag, dan wordt de
leerling naar binnen gestuurd. De leerkracht handelt de ruzie verder af.
De groepsleerkracht haalt zijn/haar groep na het einde van de pauze op. Geef incidenten dan
direct door aan de groepsleerkracht.
Meespelen
Kinderen geven aan dat ze niet mee mogen doen. Op onze school wordt niet aan buitensluiten
gedaan. Loop met de leerling mee en bepaal een moment waarop het kind mee kan doen met
het spel.
Afkoelplek
Soms is het verstandig een leerling te laten afkoelen. De leerling kan afkoelen op een
afkoelplek. Dit is geen strafplek. In de school bij de hoofdingang is een afkoelplek.
Letsel
EHBO-spullen (pleisters e.d.) liggen bij de hoofdingang. Heeft het kind een letsel opgelopen,
dan brengt u het kind naar binnen. De leerkrachten neemt dan zorg voor het kind.
Balspellen
Op het voorplein mogen de leerlingen met een bal spelen. Op het achterplein spelen de
leerlingen met andere materialen. Skeelers mogen worden gebruikt, mits voorzichtig gereden
wordt.
Deuren
De deuren moeten dicht blijven. De leerkrachten zorgen ervoor dat de leerlingen naar buiten
gaan. Leerlingen die (met goedkeuring van de leerkracht) in het schoolgebouw zijn, staan onder
verantwoording van de leerkracht.
Leerlingen blijven gedurende de pauze buiten. Let erop dat leerlingen niet zonder toestemming

naar binnen gaan en in het schoolgebouw ‘zwerven’.
Toiletgang
Naar de wc gaan kan gelijk na het eten of na de pauze. Het is niet de bedoeling dat leerlingen
gedurende de pauze naar de wc gaan. Alleen bij hoge nood en na toestemming van de
(geschoolde) pleinwacht mogen ze naar de wc.

