SCHOOLPLEINPROTOCOL
KINDCENTRUM THEO THIJSSEN
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HET SCHOOLPLEIN
Het schoolplein van kindcentrum Theo Thijssen is als volgt gesitueerd:
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1: 1 voetbalveld bovenbouw
2: schommels
3: Speelplein bovenbouw (wordt in de pauzes ook gevoetbald)
4: Verkeersplein
5: Schaakbord (is verhoogd, loopt schuin af)
6: Klimrek
7: Zandbakken
8: Berging speelgoed groep 1 t/m 4
9: Speelhuisje
10: speelplein onderbouw
11: grasveld achterzijde school
12: basket
13: tafeltennistafel
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INLEIDING
In het schoolpleinprotocol staat omschreven hoe er op het schoolplein gespeeld wordt,
welke gedragsregels er gelden en hoe het toezicht is geregeld. Met het uitvoeren van het
schoolpleinprotocol trachten wij naar een zo veilig mogelijke speelruimte en speelsituatie
voor alle kinderen van kindcentrum Theo Thijssen.
Het schoolpleinprotocol wordt elk jaar in het team geëvalueerd en waar nodig bijgewerkt.
Wanneer een incident plaatsvindt, registeren wij dit in onze incidentenregistratie. De
incidenten worden direct geëvalueerd en waar nodig passen we het beleid m.b.t. het
schoolplein aan.

Sandy Sibbald
Directeur
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AANVANG EN UITGAAN VAN DE SCHOOL
•
•

•

•
•
•
•
•
•

De hekken gaan om 8:00 uur open.
Vanaf 8:15 uur loopt er een leerkracht op het schoolplein om toezicht te houden en
om kinderen naar binnen te sturen. Naar binnen sturen is ivm corona. Daarvoor
konden de kinderen tot 8:25 uur op het schoolplein spelen. We bekijken of we dit
in de toekomst weer terug gaan draaien.
Ouders van de groepen 1 en 2 mogen het schoolplein op. Alle andere ouders blijven
buiten de hekken van het schoolplein. Dit is aangepast ivm corona, daarvoor
mochten alle ouders het schoolplein op en wanneer nodig mee de school in.
Wanneer mogelijk gaan we dit weer aanpassen.
De groepen 1 t/m 4 hebben hun eigen entree. Hier gaan de kinderen bij aanvang
naar binnen. Dit is aangepast ivm corona. We gaan bekijken of dit blijft, het bevalt
goed.
Fietsen worden in de fietsenstallingen geplaatst die het dichtst aan de groep grenst.
Er wordt gelopen op het schoolplein.
Wanneer je met de fiets komt, stap je buiten het hek af en loop je verder op het
schoolplein met de fiets aan de hand. Dit geldt ook na schooltijd.
Rondom de school wordt alleen gefietst op het fietspad en de weg. Wanneer je de
stoep op gaat, stap je af.
Voor aanvang van school wordt er alleen gevoetbald op het voetbalveldje aan de
zijkant van de school (bij de bovenbouw).

PLEINREGELS LEERKRACHTEN
•
•
•
•
•

Tijdens het buitenspelen door groep 1, 2 en 3 wordt er gebruik gemaakt van het
kleuterplein, de zandbakken, het verkeersplein, de schommels en het klimrek (nr.
4, 6, 7, 8, 9 en 10). Spelen in de buurt van de lokalen wordt vermeden.
In de ochtendpauze is er een gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten
van de groepen 4 t/m 8. Tijdens deze pauze zorgen de leerkrachten van de
desbetreffende groepen dat ze buiten zijn op de geplande tijd.
Kinderen die met toestemming van de leerkracht binnen zijn, hebben een gerichte
activiteit waar ze de pauze mee bezig kunnen in het eigen lokaal.
De middagpleindienst is altijd gedurende de volledige pauzetijd buiten. In de
middag loopt een collega samen met minimaal één stagiaire buiten. Wanneer de
stagiaires er niet zijn, dan gaat de andere collega mee naar buiten.
Zowel in de ochtend- als de middagpauze wordt er niet met het rijdend
speelmateriaal uit de schuur gespeeld. Eventuele karren, steppen en fietsen worden
bij elkaar geplaatst en afgezet met pionnen. Klein speelmateriaal mag wel gebruikt
worden, alleen bij de zandbakken en de moddertafel.

TOEZICHT IN GEVAL VAN BINNEN-PAUZE
•
•
•
•
•

Koffiedrinken op twee plaatsen: leerplein onderbouw (ONBO) en leerplein van de
bovenbouw (BOBO).
In de onderbouw kunnen de kinderen kiezen van het keuzebord en maken ze ook
gebruik van de hoeken.
In de ochtendpauze wordt er afwisselend even heen en weer langs de lokalen
gelopen.
Bij de middagpauze houden de ingeplande leerkrachten/stagiaires toezicht op de
groepen die pauze hebben. De leerkrachten lunchen in de teamkamer.
De kinderen kunnen in de klas iets kiezen om aan hun tafel te doen, alleen of samen.
De leerkracht kan er ook voor kiezen om een educatief programma op het digibord
te laten zien.
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Alleen de groepen 1,2 en 3 maken gebruik van het speelmateriaal uit de schuur.
Hieronder valt het rijdende materiaal en het kleine speelgoed voor o.a. zandbak.
Het kleine speelgoed wordt wekelijks bekeken en speelgoed dat stuk is wordt
weggegooid.
Op het kleuterplein mogen de kinderen van groep 1, 2 en 3 spelen met grond. Dit
houdt in dat ze kunnen graven met daarvoor bestemd buitenspeelgoed.
Het gaat hier om het gebied rondom de modderkeuken, naast de 1 e zandbak en bij
de boomstronk.
Voorwaarde is wel dat er elke ochtend gecontroleerd wordt op eventueel afval. Ook
moet na het spelen de grond aangeveegd worden. Diepe kuilen moeten weer gevuld
achter gelaten worden.
Alle kinderen wassen standaard hun handen na het buitenspelen. Dit gaat volgens
de richtlijnen van het RIVM.
Spelen op het verkeersplein moet veilig zijn voor iedereen. Er moet altijd toezicht
zijn op het plein door een leerkracht of stagiaire. Er wordt rustig gespeeld (zie
hierboven).
Wanneer kinderen niet rustig spelen en er is al een keer gewaarschuwd of
besproken hoe je wel met rijdend materiaal moet spelen, dan mag er niet meer
mee gespeeld worden voor de rest van de pauze/dag.
Op het voetbalveld (nr.1) wordt rekening gehouden met elkaar. In de pauzes is het
bestemd voor voetbal of een ander onderling afgesproken groepsspel.
In de pauzes kan er ook gevoetbald worden op het speelplein (nr.3).
Wanneer een bal buiten het schoolplein raakt, vragen de kinderen eerst aan de
leerkracht of de pleindienst of ze de bal mogen ophalen. Wanneer het niet direct op
het voetpad ligt, wordt de bal door een volwassene opgehaald.
Het gebruik van de schommels, het klimrek, duikelrek en het speelhuisje met
glijbaan wordt goed in de gaten gehouden. In de klas wordt aandacht besteed aan
het juist omgaan met de speeltoestellen. Uitgangspunt is dat je een speeltoestel
gebruikt waar deze voor bedoeld is en rekening houdt met omstanders.
Bij het wachten op de schommels, staan de kinderen aan de zijkanten.
De kinderen mogen in de ochtend- en middagpauze ook op het grasveld achter de
school spelen. De pleindienst zorgt voor een verdeelde toezicht tussen
bovenbouwplein (nr. 1, 2, 3, 5 en 11) en onderbouwplein (nr. 4, 6, 7, 9, 10)
De hekken aan beide pleinzijden zijn onder schooltijd dicht (niet op slot).

BUITENSPEELGOED
Het buitenspeelgoed wordt jaarlijks door de bovenschools conciërge gecontroleerd en waar
nodig (onderdelen) vervangen.
•

Het buitenspeelgoed wordt wekelijks centraal gesteld m.b.t. regels. Hiervoor geldt:
- Duwkarren: 1 kind op de kar, max 2 kinderen lopend duwen. Door de bochten
wordt er rustig gestuurd. Dit t.b.
- Steps: 1 kind gebruikt de step
- Tandem-fiets: 1 kind fiets, 1 kind zit achterop met de voeten op de steuntjes,
er wordt rustig gefietst
- Fiets met sta-gedeelte: 1 kind fiets, 1 kind staat achterop, er wordt rustig
gefietst
- Driewieler: 1 kind maakt gebruik van de fiets, er wordt rustig gefietst
- Duo loopfiets: 1 kind voorop en 1 kind achterop, er wordt rustig gelopen/gefietst

•

De speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd door de gemeente of een
gecertificeerd bedrijf. Onlangs (juni 2020) zijn de rubberen tegels onder het klimrek
nog vervangen.

6

