
 

 

 
De speelplaats… een wereld op zich … onze visie 

Wist je dat veel leerlingen een derde van hun schooldag op de speelplaats doorbrengen? Tijd dus om 
deze plek alle aandacht te geven die ze verdient. Zo willen we onze 5 waarden van ons pedagogisch 
project ook weerspiegeld zien in onze speelplaats. 
Wij vinden het contact met de natuur van groot belang voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid 
van onze kinderen. 
Een prikkelende inrichting daagt uit tot gevarieerd spel: klimmen en klauteren, lopen, springen, maar 
ook fantasie- en rollenspel of rust in geborgen hoekjes. 
De speelplaatsen bieden dagelijks contact met een stukje natuur: veranderende seizoenen, planten 
en dieren. En dat zijn dan weer directe aanknopingspunten voor onderlinge contacten, voor de les. 

 
 
 

Wij gaan voor groene speelplaatsen voor de denkers, durvers, doeners en dromers.               
Natuurelementen nodigen uit tot spelend leren en op ontdekking gaan, verwondering wordt 
aangewakkerd. Onze speelplaats wordt een levende databank, waar de kinderen nog meer 
ervaringsgericht opgroeien, leven en  leren. 

 
 
 

De speelplaatsen worden rust-, verkennings- en speelplekken. Wij zijn ervan overtuigd dat 
kinderen er zich fitter, positiever, meer ontspannen en gelukkiger voelen. Toezichters 
krijgen nieuwe ontmoetingskansen door een verander(en)d kader; de verschillende 
eilanden zorgen immers voor een andere dynamiek, dus meer kansen voor interactie met 

                   de kinderen. 
 
 
 

Kinderen, ouders en leerkrachten zijn partners  in de creatie van de 
speelplaatsvergroening. We vertrouwen erop dat we samen blijven meedenken en –
werken aan en zorg dragen voor dit ‘concept in voortdurende beweging’.  
 
 

 
 

Door oog te hebben voor ieders gevoeligheden, talenten en interesses maar ook door zorg 
te dragen voor materiaal en milieu ontwikkelt ieder zich tot een respectvol medemens.  
 

 
 
 

De ontwikkeling en behoud van een groene, klimaatgezonde speelplaats vraagt een 
draagvlak dat groot genoeg is. Daarom zijn zowel het hele schoolteam, de kinderen en de 
ouders betrokken. Iedereen kan bijdragen met zijn eigen talenten, vanuit zijn eigen 
opdracht en verbondenheid met onze school. 

 


