
ALGEMENE REGELS EN AFSPRAKEN TSO FLORIANT

De uitgangspunten voor de TSO-afspraken zijn:

Veiligheid: er wordt op de kinderen toezicht gehouden, binnen en buiten.
Speelplezier: Kinderen kunnen zich in een goede sfeer ontspannen. Er is ruimte en materiaal om te
spelen. Pleinwachtouders komen tussenbeide bij ruzie.
Duidelijkheid: er is een beperkt aantal duidelijke regels voor de kinderen. Met ouders en
leerkrachten worden open en transparante afspraken gemaakt.

Gang van zaken tijdens de pleinwacht
De pleinwachtouders van het kleuterplein zijn om 12.15 aanwezig; de leerkracht komt de sleutel
buiten brengen.

De pleinwachtouders van het grote plein zijn uiterlijk om 12.20 uur aanwezig. De kinderen komen
vanuit de klassen naar buiten. Van de coördinator ontvangt één van de pleinwachten de sleutel van
de school. Het is de bedoeling dat de pleinwachtouder deze sleutel in de pauze bij zich draagt, en
kinderen kan binnenlaten voor toiletbezoek. Om 12.50 de sleutel weer overdragen!

Het speelmateriaal voor het overblijven bevindt zich in het grote magazijn naast de hoofdingang.
Het magazijn is met de andere sleutel te openen. Kinderen mogen zelf materiaal pakken, maar
vragen dit wel eerst aan de pleinwacht. Wel toezicht hierop houden.

Pleinwacht lopen betekent actief toezicht houden en ingrijpen indien nodig. TIP: Gebruik
complimentjes naar de kinderen toe. De kinderen waarderen het ook als u zelf meedoet. En als zij
zien dat u dezelfde regels en afspraken hanteert en corrigeert waar dat nodig, zullen zij zich veilig
voelen. Zorg daarom dat u de afspraken en het Kanjerprotocol kent.

Om 12.50 uur komen alle leerkrachten naar buiten voor eventuele overdracht.
Om 12.55 uur gaat de bel en zijn de kinderen weer onder de verantwoordelijkheid van de
leerkracht. De leerkracht neemt alle kinderen mee naar binnen. Als er bijzonderheden zijn geweest
tijdens de TSO dit graag doorgeven aan de TSO coördinator.

Gang van zaken bij regen
Bij regen mogen de kinderen binnen spelen.
Er is dan in iedere klas een pleinwachtouder.
De coördinator verdeelt de aanwezige ouders over de lokalen.

Voor groep 1 t/m 4:
Zij spelen in hun eigen lokaal.
Ze mogen in de hoeken spelen en ze mogen met spelletjes uit de klas spelen.

Voor groep 5 t/m 8:
Zij blijven in hun eigen lokaal en mogen in de aangrenzende hal, ze mogen niet op de computer.
Ze mogen een spelletje doen, er mag binnen niet met een bal worden gespeeld.
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Veiligheid
Er is een EHBO-doos aanwezig in de keuken. Voor het kleine plein is er een EHBO-doos in de hal
bij de achterdeur. Bij problemen of calamiteiten waarschuwen de pleinwachtouders de coördinator.
Er is altijd een BHV’er in de school aanwezig. Bij een eventuele ontruiming zal de BHV’er de leiding
nemen. De school beschikt over een ontruimingsplan. Dit hangt in de lokalen.

Afspraken kleuterplein

● Zorg dat de hekken dicht zijn.
● De schuur is altijd op slot tijdens het spelen.
● Tijdens het uitdelen van het speelgoed staan de kinderen tegen de muur bij het schuurtje.
● Kinderen mogen in de tuin spelen (niet spelen in de heg naar de buren toe)
● Kinderen mogen niet op het net van de zandbak lopen.
● We willen de kinderen goed kunnen zien op het plein dus de kinderen niet rondom het

schuurtje laten spelen.
● Wil een kind even naar binnen om bijvoorbeeld te plassen dan moeten ze dat aan de

pleinwacht vragen. Er mag 1 kind tegelijk naar binnen.
● Bezems zijn om te vegen en scheppen om te scheppen in de zandbak.
● Heeft een kind even bedenktijd nodig mag hij even tegen de muur van de school aan gaan

staan.
● Niet klimmen in de wilgenhut.

Afspraken grote plein

● Kinderen hebben hun jas aan (behalve als juf/meester zegt dat het niet hoeft).
● Kinderen lopen rustig bij het naar buiten en naar binnen gaan.
● In de bosjes mag gespeeld worden, maar we laten de planten heel.
● Voetballen mag tussen de doeltjes, per groep volgens het voetbalrooster.
● Kinderen mogen vóór de school met ballen spelen op het plein (niet aan de zijkant bij de

deuren).
● Als een kind moet plassen of een bal wil halen van buiten het plein, dan vragen ze dat aan de

pleinwacht. (kinderen uit groep 3 en 4 mogen de bal niet zelf halen).
● Afval hoort in de prullenbak. We houden het plein netjes.
● Als de bel gaat na de pauze, gaan de kinderen op de goede plek in de rij staan.
● Binnen houden ze de bal of ander speelgoed vast en ruimen het speelgoed ook weer op.
● Materialen gebruiken we waar ze voor bedoeld zijn (de zwarte ton blijft bij de deur staan).
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