
 

 

Datum 30 augustus 2021 
Onderwerp Stewards in de school 
  

Behandeld door Lennart Nijholt 
Telefoonnummer 0513 - 482 166 
E-mail  l.nijholt@pleinjoure.nl 

 

 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van klas 3, 
 
Op Plein Joure werken wij met het programma Stewards in de School. Dit is een programma waarbij 
leerlingen leren om gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor de regels en routines die er 
in de pauzes binnen de school worden gehanteerd.  
Alle leerlingen van leerjaar 3 volgen in de komende week de praktijktraining tot Stewards, gegeven 
door Lennart Nijholt. 
 
Waarom stewards in de school 
Het doel van het steward programma is om ervoor te zorgen dat er binnen de school respectvol met 
elkaar wordt omgegaan en dat het een fijne en veilige omgeving is en blijft. De gezamenlijke 
verantwoordelijkheid komt ter sprake doordat leerlingen elkaar aanspreken op het gedrag en op het 
afval dat men achterlaat in de kantine.  
De leerlingen uit leerjaar 3 zijn uitgekozen om te fungeren als steward. Dit houdt in dat zij leerlingen 
tijdens pauzes gaan aanmoedigen in het navolgen van de regels en routines. 
De stewards ontwikkelen hierbij de volgende competenties: 
-  zelfvertrouwen; 
-  samenwerken; 
-  overtuigingskracht; 
-  communicatieve vaardigheden; 
-  sociale omgang. 
 
Wat doet een steward 
De steward loopt een week lang tijdens de pauzes met een mede-steward rond in de kantine, in de 
gangen en op het schoolplein. In totaal zijn er per pauze 8 stewards aanwezig. De stewards bieden 
hulp waar nodig, spreken anderen aan op gedrag en zijn zichtbaar aanwezig door de herkenbare 
kleding die ze dragen. 
 
Wat zijn de regels 
De stewards hebben spelregels waar ze zich aan moeten houden als ze andere leerlingen aanspreken. 
De regels zijn: 
-  stewards gaan niet in discussie; 
-  stewards houden afstand en raken anderen niet aan; 
-  stewards zijn een voorbeeld voor andere leerlingen; 
-  stewards geven anderen 3x de kans om te doen wat van hen wordt gevraagd. 
 
Mocht er een leerling zijn die na 3 keer vragen geen gehoor geeft aan de stewards dan kunnen de 
stewards de leerling registreren op het registratieformulier. Voor deze leerling volgt een sanctie.  
Tijdens de pauzes zijn naast de stewards altijd medewerkers van Plein Joure aanwezig om de 
stewards te ondersteunen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid waar het gaat om het uitvoeren van 
de registraties ligt niet bij de leerling, maar bij de medewerkers. 
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Beloning voor de steward 
Aan het eind van het schooljaar ontvangen de stewards een certificaat waarop staat dat het 
programma onvoldoende, voldoende, goed of uitstekend is afgerond. Dit certificaat wordt 
toegevoegd aan het portfolio van de leerling.   
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met mij op via lnijholt@sevenwolden.nl of via 0513-
801 800.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lennart Nijholt  
Steward coördinator Plein Joure 
 
  
 


