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Beste ‘Pleinwacht ouders’,  

Onderstaand leest u de afspraken zoals de kinderen ze kennen en de leerkrachten ze 
samen met u toe zullen passen tijdens de lunch pauze. 
 

Boven al staan onze schoolafspraken: 
 

Op de KJS: 
- zijn we aardig voor elkaar 
- lossen we problemen goed op 

- zijn we rustig in de school 
- houden we school en spullen netjes 

Is iedereen Welkom! 
 

Aan deze regels appelleren we regelmatig.  
 
- Het betekent dat kinderen samen spelen, geen kinderen buitensluiten, geen 

kwetsende dingen zeggen. Elkaar geen pijn doen. (We zijn aardig voor elkaar.) 
 

- Het betekent dat ruzies uitgepraat worden. Als kinderen komen mopperen tijdens het 
buitenspelen helpen we de kinderen om een goed gesprek te voeren. (Het verloop van 
een dergelijk oplossend gesprek is mede afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.)  

(Lossen we problemen goed op)  
Als iemand iets niet fijn vindt kunnen kinderen als eerste stap al beginnen met : ‘Stop, 

hou op, ik wil dit niet.’ 
 
- Het betekent dat we niet heel hard gillen op het plein of buitensporig veel lawaai 

maken. Het is wel pauze, dus kinderen mogen best geluid maken buiten. Maar het is 
niet de bedoeling dat anderen, of omwonenden last van ons hebben. Ook is het niet de 

bedoeling dat er risicovolle dingen gedaan worden, waardoor andere kinderen mogelijk 
beschadigd worden. (Zijn we rustig in de school.)  
 

- Het betekent dat we ‘gewoon’ met spullen omgaan. We gebruiken ze waarvoor ze 
bedoeld zijn en maken spullen niet stuk.  

(Houden we school en spullen netjes) 
 
Naast deze afspraken zijn er pleinafspraken. 

 
Zo mag er niet gevoetbald worden. Ballen worden gebruikt om gooi spelletjes te doen 

(bij het hek), te basketballen of om pingbal te spelen (op de ping-pong tafel). 
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Er mag ook gestoeid worden als kinderen dit willen. Het mag alleen op het groene 
kunstgras bij het klimhuisje / de glijbaan. Stoeien mag, maar niet buitensporig hard of 
wild. (Er mogen geen kinderen beschadigd worden.) En stop betekent stop. Als een 

kind niet wil stoeien, dan mag dit ook niet gebeuren.  
 

Kinderen mogen niet in de struiken/ tuin, ook niet achter het schuurtje.  
 
We zitten in de schommel, er mogen 2 kinderen in de schommel en twee kinderen 

mogen de schommel duwen.  
 

‘De dode hoek’ aan het begin van het schoolplein, grenzend aan het lokaal van groep 3 
mag groep 1 t/m 4 niet spelen. Zij mogen wel tot het hek, maar niet voorbij de muur. 
Dan hebben we te weinig zicht op de kinderen.  

 
De pleinwacht neemt zogenaamde wc-kaarten mee naar buiten. Deze hangen bij het 

white-bord in de gang. Als er kinderen willen plassen, halen zij bij de pleinwacht een 
wc-kaart. Zo voorkomen we dat er teveel kinderen tegelijk binnen zijn. (als de wc-
kaarten op zijn dan kan diegene even niet naar de wc totdat er een wc-kaart terug is) 

 
Wanneer een kind zich niet aan de regels houdt krijgt hij /zij een waarschuwing 

hiervoor. Als het daarna nog doorgaat met hetgeen niet mocht krijgt hij/ zij een time-
out. Dit betekent 3 minuten op het bankje (naast de schommel) zitten.  

De allerlaatste stap is de gehele pauze op het bankje (bij de schommel)  blijven zitten.  
 
We zijn blij dat u ons komt helpen waardoor het mogelijk is om op een goede rustige 

manier het continurooster kunnen organiseren.  
 

Team Koningin Julianaschool 
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