
Pleinwachtregels 

(naast de al voor ons bekende regels die aangegeven waren op het kaartje) 

• Ontspannen; pauze is om te ontspannen. Let daarom actief op dat iedereen het gezellig heeft 

en zorg voor elkaar! 

• Ook bij (miezer)regen wordt u op school verwacht voor de pleinwacht. Als de regenbel gaat, 

gaan de kinderen naar binnen en houdt u binnen toezicht. 

• Ouders worden ingedeeld in vak A, B, C of D/kleuterplein. Het is de bedoeling dat u in dat vak 

toezicht houdt op de spelende kinderen. Zodat op elk gedeelte van het plein toezicht is. 

• Ouders dragen een hesje en hebben de mogelijkheid om lintjes te pakken van de kapstok bij 

de ingang tegenover de fietsenstalling. Ouders kunnen de kinderen toestemming geven om 

naar binnen te gaan voor toiletbezoek, verwondingen of andere noodzakelijkheden. Alleen 

met een lintje mag het kind naar binnen! 

• Er is in de grote pauze een leerkracht op het plein. Deze leerkracht is extra. Heeft u vragen 

over de regels op het plein of is er ruzie of iemand gewond? Schroom niet om hulp te vragen 

van de leerkracht!  

• Er wordt niet met takken/houtsnippers gegooid. Houtsnippers blijven liggen in het vak waar 

ze horen. Met takken spelen mag op de houtsnippergedeelten. 

• Niemand mag zonder toestemming klimmen over het hek. Als bijv. de bal buiten het hek ligt, 

moet eerst aan de pleinwacht gevraagd worden of deze gepakt mag worden door 1 kind. Ook 

het klimmen op de daken van de speeltoestellen is niet toegestaan. 

• Spelkisten: in de video heeft u kunnen zien wat de regels van de spelkisten zijn.  

• Toiletbezoek: Bij hoge nood mag een kind (alleen) naar het toilet. Wel eerst een lintje halen 

bij de pleinwacht.  

• Voetbalveld: Voor het voetbalveld is er een rooster. Kijk voor de verdeling op de deur bij de 

zij-ingang of vraag het aan de pleinwacht. Bel gaat=bal vast! In de voetbalkooi-hekken 

klimmen is niet toegestaan! 

• Bel: Gaat de bel, dan gaan alle kinderen in de rij en worden de klassen buiten opgehaald door 

de leerkracht.  

• Regenbel (3x korte bel): Als de regenbel gaat, mogen de kinderen naar binnen. Als dit aan 

het begin van de pauze is blijven ze direct al binnen. De juf/meester gaat pauze houden en 

de pleinwacht houdt binnen toezicht! Er gelden dan de volgende regen-regels: 

-kinderen blijven in de eigen klas! Dus geen geren en gevlieg door de school met tikkertje en 
verstoppertje. 
-de leerkrachten vragen de kinderen aan het begin van het schooljaar één spel mee te 
nemen wat thuis gemist kan worden, wat op school blijft voor binnenspelen bij regen in de 
pauze.  
-Spel uit spelletjeskast in de gang mag ook gehaald worden als ze geen spel hebben. 
 


