
   

Waarom een vernieuwde speelplaats voor de 

lagere school?

We willen de speelplaats opwaarderen tot een aangenamere plek voor kinderen, 

ouders, grootouders en het ganse schoolteam:

- uitzicht en inrichting gevarieerder maken

- meer verschillende speelmogelijkheden creëëren

- situatie brengen en halen verbeteren

Daarbij willen we iedereen betrekken voor ideeën en realisatie! 

Bevraging van ouders en leerkrachten
=> We ontvingen 25 boeiende reacties, voornamelijk over:

Uitzicht en inrichting

- gevarieerde verharding, meer groen, 

  minder beton

- meer speelgroen zoals boomstammen

- voetbal blijft een hoofdelement

- reliëf in functie van spelen aanwenden

- schrik voor onderhoud

Organisatie

- gezellig en veilig wachten 

- ruimte tussen poort en turnzaal beter benutten en ook fietsenstalling en parking

  mee bekijken 

- opsplitsen fietsers en voetgangers via 2 poorten 

- grote bezorgdheid verkeersveiligheid kinderen en buurtbewoners

Speelmogelijkheden

- afgelijnd voetbalveld 

- spelletjes schilderen: hinkelen, verkeersparcours, twister 

- veel ander sport en spel: basket, klimmen en evenwicht (o.a. klimspin en klimmuur) 

- rustige, knusse zithoekjes, zandbak 

- luifel opvrolijken, muziek, krijtborden

- afbakening liefst met groen, en ruige speelzone 

- podium/niveauverschil bewust integreren 

- moestuin/kleine dieren 

- aandacht voor veiligheid
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Bevraging leerlingen via pictospel
=> In december gingen we in 5 kleine groepjes per klas (juf + 4 begeleiders) met

     pictogrammen aan de slag:

De leerlingen vertelden hoe ze de speelplaats nu gebruiken, en dat is vooral:

- voetbal 

- allerlei vormen van tikkertje zoals ‘‘Kuske Louis’’ 

- speeltoestel 

- muurke klop 

- schipper mag ik overvaren 

- fantasiespelletjes zoals Pikachu of Banana split 

- praten 

- steppen 

- in de gracht

- ...

Resultaten van het pictospel 
=> Alle leerlingen konden uit picto’s met ‘spelvormen’ kiezen. Voor de tweede en derde

     graad kwamen er ook nog rond ‘groen & inrichting’ bij. En de derde graad hebben we

     bijkomend gevraagd naar hun keuze voor ‘zitvormen & eigen inbreng’.

=> We voegden de resultaten nadien ook samen in categorieën (vb: voetbal, basket

     en netbal = balspelen). 

Eerste graad:

- top 3 picto’s: kabelbaan , muurklimmen, 

  klimboom

- top 3 categorieëën: speeltuigen 37%, klimmen 22%, balspelen 11%/ (volks)spelen 11%

Tweede graad:

- top 3 picto’s: kleine dieren, boomhut, 

  klimboom

- top 3 categorieën: constructies 18%, plantjes & beestjes 16%, speeltuigen 11%

Derde graad:

- top 3 picto’s: boomhut, kleine dieren, 

  bank rond boom

- top 3 categorieën: zitten 15%, constructies 12%, speeltuigen 10%

Voor alle klassen samen geeft dat het volgende resultaat:

Picto’s: Categorieën:
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Meerjarenplan in fases uit te voeren

Voetbal legt beslag op de grote speelplaats. Rondvliegende ballen bemoeilijken de 

doorgang naar de kleine speelplaats met het speeltuig. 

Alle middelen worden ingezet om ons speeltuig        intact te verplaatsen naar de grote 

speelplaats, zodat alle actieve speelvormen kunnen georganiseerd worden op de kleine 

speelplaats: twee sportvelden       , grootte volgens leeftijd, voor voetbal (en eventueel 

netbal en basketbal). Op een afstand van de bestaande afsluitingen naar de buren zorgen 

leibomen        voor een hoog scherm om hoge ballen tegen te houden. Het pad rond de 

sportvelden kan gebruikt worden om te steppen, skaten of bladen. Door aanpassingen aan 

het reliëf ontstaan er op dit parcours boeiende hellingen        en/of rampen. 

Op die manier komt de grote speelplaats vrij voor allerhande speelvormen       : 

hinkelpaden, honderd-veld, volksspelen, krijtborden, boomstamschijven        om op te 

zitten en stappen… We vervangen een stuk verharde speelplaats door een grasveldje         

met wat bomen, zitbanken        , twee grote wilgenhutten       … 

De zone onder de bomen en de droge gracht krijgen een opkuisbeurt. Mits wat 

aanpassingen kan boven de gracht een heuse kabelbaan        worden geïnstalleerd! Met 

een beetje geluk kunnen we de vroegere toegang naar de kelders        herstellen om 

meer materiaal gemakkelijker bereikbaar te maken. Twee zware boomstammen        

zorgen voor nog wat meer klauter-pret in een natuurlijke omgeving. 

Omdat kleine dieren' met stip op nummer 1 staat, gaan we er alles aan doen om dit te 

verwezenlijken tussen grasveld en kabelbaan. We denken aan dwerggeitjes, cavia's, 

konijnen of kippen. Als het engagement van de kinderen even groot is als ze tijdens het 

picto-spel beweerden, gaan die beestjes        het een heel jaar door heel fijn hebben! Het 

bakstenen schrijn dat we het Mariabeeldje        noemen, wordt in ere hersteld en krijgt 

een plaatsje binnen de omheining. 

Toneeltjes spelen, zingen, dansen… kan in de toekomst op het vaste podium       . Dat kan 

je bereiken via het grasveld dat zachtjes hellend aansluit of via een trapje of twee. Stel je 

een schoolfeest voor waarbij de lager gelegen sportvelden vol banken staan! Door die 

hoogteverschillen ontstaan er leuke zittrapjes. 

Centraal op het terrein komt een uitkijkpost in de vorm van een open prieel       . Dit is 

ideaal voor supervisie door de leerkrachten, allerlei spelletjes en het opbergen van 

spelmateriaal, een muziekinstallatie met micro… 

Tussen de bomen op voldoende hoogte boven de kleine speelplaats komt een groot 

omheind terras op palen       , te bereiken door te klimmen        (klimtouwen, klimmuur 

en/of klimboom) of via een kleine helling  vanuit het prieel. Er vertrekt ook een glijbaan        

tussen de takken. 

De ruimte onder het afdak wordt omgebouwd tot een gezellige zitput        met een 

lichtkoepel. 

De huidige inrichting van de 'voortuin' met de leerkrachtenparking, de bijna vervallen 

fietsenstalling en de triestige grasveldjes, zorgt voor ingewikkelde circulatiepatronen en 

soms gevaarlijke situaties. Door de omheining weg te nemen en de auto's langs de straat te 

laten parkeren        is het grootste gevaar ontweken. De fietsenstalling        moet 

worden uitgebreid en vernieuwd. De uitgang voorzien we er vlak voor zodat de fietsers 

eenvoudig kunnen uitrijden. 

De metalen omheining wordt vervangen door een poort die overgaat in een brede 

groene haag        van verschillende plantensoorten. De vrijgekomen ruimte wordt 

aangelegd in functie van de kortste wandelwegen. De restruimtes worden grasvelden met 

bomen, hagen, een afgeschermde picknick-plaats        en een openluchtklas       . 
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In 2017 voeren we een eerste deel van het plan uit

Daarbij willen we voornamelijk het voetballen en het bestaande speeltoestel een betere 

plaats én inrichting geven: 

- dat zijn de populaire huidige activiteiten

- deze wijzigingen hebben een grote en positieve invloed op het gebruik van de

  speelplaats

- de kosten kunnen in principe beperkt blijven

- en we willen ook nog andere kleine aanpassingen uitvoeren zoals spelletjes op de

  grond schilderen, boomstamschijven, ...

Ruwe schatting: 

- ruwbouw: 2 100 euro (betondals aanpassen, speeltuig verplaatsen, ……)

- groenaanleg: 1 900 euro, (leibomen + constructie, hagen, ……)

- inrichting: 1 650 euro (goals, netten, lijnen, boomstammen, ……)

- allerlei: 600 euro (ballen, schilderwerken, ……)

- voorzieningen basketbal en netbal: 2 750 euro per veld

Basisinrichting totaal: 6 250 euro

+ 1x basketbal en netbal: 9 000 euro

+ 2x basketbal en netbal: 11 750 euro

=> materialen in natura en hulp van ouders zijn bepalend voor realisatie binnen budget

=> financiering via activiteiten ouderraad en eventuele subsidies

Help mee! Iedereen kan een bijdrage leveren:

=> het team versterken: wil je mee plannen maken, financiering zoeken, uitvoering

     organiseren, mensen aanspreken, ideeën leveren, of ……? 

=> de werken mee komen uitvoeren: ben je ervaren of onervaren? heb je klein of

     groot gereedschap?

=> de werkers ondersteunen: is het uitvoerende werk minder je ding, dan kan je

     zorgen voor eten en drinken of kinderen opvangen op school zodat er meer

     ouders en leerkrachten zich kunnen vrijmaken om te komen helpen.

=> gratis of goedkoop materiaal bezorgen: kan je aan degelijk materiaal geraken 

     voor deze of volgende fases? 

Hoe meer inzet, des te sneller deze eerste verbeteringen uitgevoerd zijn, en we de 

volgende fase van dit meerjarenplan kunnen opstarten.

Meedoen? 

Laat hier je gegevens achter op de lijst.

Of laat het even weten aan:

- Juf en mama Christien

- Architect en papa Geert

- Ouderraad en mama Kim

- Papa Pieter

Of stuur een mailtje naar:

christien.vanbouwel@gvbsnoordland.be
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