Pedagogisch beleid pleinwacht
Doelstelling
Het bieden van verantwoorde opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen zodat
ze in een plezierige sfeer kunnen spelen en ontspannen om daarna weer aan de
schoolmiddag te kunnen beginnen.
Visie
Tussen de middag is het vrije tijd voor de kinderen. Ontspanning of juist actief bezig zijn en
gezelligheid staan daarom voorop. We vinden het belangrijk dat elk kind op zijn of haar eigen
manier zijn vrije tijd kan invullen. De één wil even alleen zijn, de ander wil zich uitleven door
flink te ravotten en een ander wil weer kletsen met vriendinnen of een de pedagogisch
medewerk(st)er over de belevenissen van die dag. De kinderen mogen zoveel mogelijk zelf
kiezen wat ze willen doen buiten. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan op
het plein waar de kinderen bij aan kunnen sluiten.
Plezierige sfeer
Wij vinden het belangrijk dat kinderen buiten op hun eigen manier kunnen ontspannen. Het is
een moment van rust en vrijheid om even los te komen van de drukke ochtend en lekker
buiten spelen om weer geconcentreerd het middagprogramma te kunnen volgen.
Een kind mag zichzelf zijn
Op een plek waar een kind zich veilig voelt, kan het makkelijk zichzelf zijn. Om een goede
relatie met de kinderen op te bouwen is vertrouwen heel belangrijk. De medewerkers van de
pleinwacht doen er alles aan om een goede relatie op te bouwen met de kinderen door te
luisteren en met elkaar te praten.
Ontwikkeling van kinderen
Bij de pleinwacht is er aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Eventuele
bijzonderheden worden besproken met de leerkracht. De aandacht voor de kinderen richt
zich met name op het actief samen spelen en met elkaar bezig zijn. Een positieve
benadering draagt bij aan het zelfvertrouwen van de kinderen waardoor zij zo zelfstandig
mogelijk worden!
Groepsgrootte en begeleiding
School en Simba maken onderling afspraken over het aantal medewerkers dat per dag voor
de pleinwacht wordt ingezet.
Regels tijdens de pleinwacht
Thuis en op school zijn er regels. Bij de pleinwacht houden we ons aan de regels van school.
De kinderen doen hun best om zich aan de regels te houden en de fijne sfeer in de groep te
behouden. We belonen kinderen als ze positief gedrag vertonen, want kinderen groeien van
complimenten. Bij negatief gedrag geven we een waarschuwing. Luistert het kind nog niet,
dan overleggen we samen met school wat een gepaste consequentie is voor het gedrag.
Activiteiten en spelmateriaal
Tijdens de pleinwacht bieden we spelmateriaal en activiteiten voor jongens en meisjes van
4 tot 12 jaar. We laten de kinderen vrij om te kiezen wat ze willen, omdat ze op school al
zoveel ‘moeten’. We spelen buiten en blijven alleen bij uitzonderingen binnen, bijvoorbeeld
als het hard regent. Bewegen in de buitenlucht is heel gezond. We spelen dan ook vaak
leuke balspellen met de kinderen waardoor ze lekker in beweging blijven.
Kinderen zijn niet verplicht om aan de activiteiten deel te nemen. Wel worden ze zoveel
mogelijk gestimuleerd om mee te doen.
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