
 

Groen, gezellig en avontuurlijk? 

Werken aan een  ‘groenere’ speelplaats is de ideale gelegenheid om te werken aan verbondenheid. 

Door het uitwisselen van ideeën en creaties willen we het gevoel van verbondenheid creëren bij 

ouders, leerkrachten en leerlingen. 

 

Een ‘groenere’ speelplaats stimuleert een brede ontwikkeling: 

1. Welbevinden  

De speelplaats is een ontmoetingsplaats: een plaats waar alle leeftijden samen kunnen spelen, 

ravotten, leren, elkaar helpen, …  Elk kind moet er een plek vinden waar hij/zij zich goed voelt. We 

streven naar een speelplaats die rijk is aan variatie zodat creativiteit, rust, fantasie, technische 

vaardigheden, … een plaats kunnen krijgen. Op die manier vinden zowel leerlingen die nood hebben 

aan rust, veiligheid of actievere spelen hun ding.  

2. Buitenspelen en ravotten  

Vele leerlingen zijn na school meerdere uren gekluisterd aan de televisie, spelconsole, computer, … 

of hebben een enorm drukke agenda met allerlei naschoolse activiteiten waardoor buitenspelen en 

ravotten niet vaak meer aan bod komen. Kinderen hebben nood aan frisse buitenlucht en avontuur. 

Het ombouwen van onze betonnen speelplaats en grasveld tot een groene ‘speelzone’ creëert meer 

bewegingskansen waar leerlingen vrij kunnen spelen en ontspannen. Ze krijgen een plaats waar ze 

hun eigen spel kunnen ontwikkelen. Hierdoor gaan ze zich beter voelen en ontstaan er minder ruzies 

of conflicten.  

3. Leren in en van de natuur  

Achter het schoolgebouw willen we werk maken van een krachtige leer- en leefomgeving. Een plaats 

waar leerkrachten met de klas naar toe kunnen trekken om ervaringsgericht aan de slag te gaan. Op 

die manier werken we aan verschillende eindtermen en leerplandoelen.  

4. Respect voor de natuur  

Respect voor de natuur en omgeving is enorm belangrijk.  

We proberen kinderen te doen inzien dat de natuur op een actieve manier gerespecteerd moet 

worden door: 

- Selecteren en recycleren van afval; 

- Genieten van verschillende vruchten; 

- Spelen maar zonder vernielen of beschadigen van bomen en bloemen 

- Zaaien en oogsten; 

- Composteren; 

- Opvangen en gebruik van regenwater; 

- … 


