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De  leerlingen van groep 1 en 2  begeleid naar buiten. Ze blijven bij de juf, totdat één van de ouders 
ze komen halen of kinderen naar hun ouders op de speelplaats kunnen lopen. 
 
De leerlingen van groep 3 en groep 4 worden aan het eind van elke schooltijd begeleid naar buiten. 
Ze blijven bij de juf, totdat één van de ouders ze komen halen of kinderen naar hun ouders op de 
speelplaats kunnen lopen. 
 
De leerlingen van groep 3,4,5 gaan pauzeren om 10 uur en eten om kwart over tien hun fruit op in de 
klas. Daardoor hebben alle groepen meer ruimte op de speelplaats. De leerlingen van groep 6 tot en 
met 8 gaan op de reguliere tijd buiten spelen. 
 
De grenzen van de speelplaats worden aangegeven door de rode lijnen. We willen als surveillant 
graag overzicht houden, dus….binnen de rode lijnen blijven. 
 
We hebben op de speelplaats twee grote tegels geverfd……de OEPS  tegels. 
Dit is een beschilderd stukje tegel waar het kind even moet staan als het verbaal of fysiek geweld 
heeft gebruikt. De leerkracht bepaalt hoe lang. Na het staan op de plaats en een gesprek hierover met 
de leerkracht  met de nadruk op oplossingen om dit gedrag in de toekomst te voorkomen, mag het 
kind weer meespelen. In principe wordt het aantal keer staan op de plaats niet bijgehouden. Deze 
plaats geldt voor leerlingen uit groep 1-2-3 of 4. Leerlingen uit groep 5 tot en met 8 worden naar de hal 
gestuurd en moeten daar op een bank gaan zitten en wachten tot de surveillant of de eigen leerkracht 
hen naar de klas laat gaan. Uiteraard ook na een gesprekje waar we positief veranderend gedrag af 
spreken. 
In alle gevallen blijven leerlingen van groep 5 tot en met 8 een extra pauze binnen. 
 
Als een leerling op de oepsplaats heeft gestaan of voor negatief gedrag naar binnen is gestuurd 
krijgen de ouders van de leerkracht een briefje. Dit briefje wordt door de leerling aan de ouders 
afgegeven en de dag daarop, voorzien van handtekening, aan de leerkracht terug gegeven. We willen 
hier mee bereiken dat we als school en als ouders één lijn hanteren en dat de kinderen thuis uitleg 
geven over redenen en positieve aanpak voor hun negatief gedrag. 
 
Surveillanten zijn op tijd buiten en gaan als laatste weer terug naar binnen. 
 
Voor school en tijdens het speelkwartier mogen er geen kinderen in het gebouw zijn. Dit geldt 
uiteraard ook voor tussen de middag, met uitzondering van de overblijfgroep. Dus niet even vlug je jas 
of je tas naar binnenbrengen, ook niet als de deuren openstaan. Kinderen mag wel naar binnen met 
toestemming van de surveillant of van je eigen leerkracht. 
 
Als er problemen zijn op de speelplaats die kinderen zelf niet op kunnen lossen gaan ze naar de 
leerkracht die surveilleert. 
 
We houden de ingang van de speelplaats vrij, zodat iedereen gemakkelijk op de speelplaats kan 
komen. Zijn kinderen  op de speelplaats dan mogen ze er niet zonder toestemming van af! 
 
Fietsen op de speelplaats is gevaarlijk; dat doen we dus niet. 



Als kinderen op school komen zetten ze de fiets in de fietsenstalling. Zetten hem vervolgens op slot en 
lopen door naar de speelplaats.  Ze mogen niet tussen de fietsen blijven hangen 
 
Niemand heeft een vaste plek in de fietsenstalling. Kinderen mogen hun fiets wel steeds op dezelfde 
plaats proberen te zetten, maar staat er al een fiets,dan een andere plek zoeken.  
Blijf van andermans fiets af !Jij vindt het ook niet leuk als er aan jouw fiets geprutst wordt. 
   
Kom niet te vroeg, tien minuten voor tijd is meer dan genoeg. 
 
Maak van de speelplaats geen vuilnisbelt. Gooi geen troep op de grond. De groene container is er 
alleen voor het fruitafval; de rest in de grijze vuilnisbakken of in de groene vaste afvalbakken. Kleine 
moeite! Leerlingen van groep 7 zorgen tijdens de ochtendpauze plaatsen en terugzetten van de 
groene GFT container . 
 
We verwachten dat kinderen hun gezond verstand  gebruiken. Speel met plezier en gun een ander 
ook zijn spel. Knikker, elastiek, spring touwtje, loop over, ga gezellig ergens kletsen. 
  
Niet stoeien, onnodig op de grond liggen, skaten, slingertikkertje .. 
. 
Vermaak jezelf op een positieve manier 
 
Voor ieders veiligheid is het verboden om ballen, skateboards, rolschaatsen of skeelers mee naar 
school te brengen; ook mag er niet gevoetbald worden met een bal(letje) alleen indien afgesproken 
met de groepsleerkracht. 
 
Een springtouw, elastiek, knikkers of hinkeldoosje mag natuurlijk wel. 
 
Iedereen wordt geacht de regels te kennen en toe te passen .“Ik wist het niet!’’ ... daar doen we dus 
niet aan. 
 
Laten we hopen dat deze afspraken leiden tot een positief, fijn speelklimaat voor alle kinderen. We 
houden het scherp in de gaten en doen er alles aan om ook de pauze voor de kinderen fijn en veilig te 
laten verlopen. 
 
  
 


