Aandachtspunten pleinwacht kleuterplein
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Zorg dat je om 12.25 uur aanwezig bent;
Pak de wc-kaarten en ongelukjeskaart van de kast die bij de schuifdeur staat in het lokaal van groep 2;
Zijn alle groepen buiten? Check of de schuifdeuren bij groep 1 en 2 op een kier staan en of de deur bij
groep 6 dicht is;
Alleen op donderdag kan ook het plein van het Visje gebruikt worden om te spelen;
De kinderen mogen niet in de zandbak spelen, ook niet over het gesloten deksel lopen;
Op het kunstgras mogen geen steppen en karren;
Start om 12.55 uur met opruimen, bij droog weer mag het speelgoed buiten blijven staan;
De bel gaat vanzelf om 13.05 uur, de kinderen worden opgewacht door de leerkracht;
Na de pleinwacht checken of alles is opgeruimd en de kaarten en sleutel op de kast in het lokaal van groep
2 leggen.

Wat als?
•
De andere pleinwacht niet op komt dagen: informeer tijdig op maandag en dinsdag Joanne Heiligers en op
donderdag Gea Lagendijk en vraag of diegene wil bellen naar de desbetreffende ouder. Geef het na de
pleinwacht ook door via f.vanes@as-p.nl;
•

Een kind naar de wc moet: geef een wc-kaart mee, maak de schuifdeur open en zorg ervoor dat het kind
alleen naar binnen gaat. In de gaten houden dat de kaart weer teruggegeven wordt;

•

Een kind eerste hulp nodig heeft: geef de ongelukjeskaart mee, maak de schuifdeur open en stuur het
kind naar de leerkracht. De leerkracht zorgt ervoor dat het kind een pleister of iets krijgt en bekijkt of
hij/zij weer kan buitenspelen of binnen blijft. Bij ernstige verwondingen de bhv-er inschakelen. Een lijst
met bhv-ers hangt op in de ruimte bij de rechter hoofdingang;

•

Er onenigheid is tussen kinderen: vraag wat er aan de hand is en kijk of je het zelf kunt oplossen. Durf
kinderen aan te spreken, jij bent op dat moment verantwoordelijk voor de fysieke, sociale en emotionele
veiligheid van de kinderen. Kom je er niet uit, stuur de desbetreffende kind(eren) naar de leerkracht en
neem na je pleinwacht contact op met de leerkracht om de situatie te bespreken, evt. via de e-mail of een
telefoontje na schooltijd.

•

De bel gaat: zorg dat je beide schuifdeuren open doet, zodat de kinderen naar binnen kunnen;

•

Het slecht weer is (en er niet buiten gespeeld kan worden): overleg met de leerkracht van groep 1 of 2
over het wel of niet binnen blijven. Nadat besloten wordt dat de kinderen niet naar buiten kunnen,
worden alle kinderen opgevangen in hun eigen lokaal. Er wordt niet gespeeld op de gangen. De
pleinwachten verdelen zich over de groepen en worden ingezet bij het toezicht houden.

