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Een nieuw schoolplein
Zoals iedereen weet zijn wij met de pleincommissie bezig om het schoolplein te vernieuwen.
De pleincommissie bestaat uit de volgende personen:
Karin Mulder
Karlijn Meesters
Auke Veenstra
Esther Bouma
Nynke van der Zijl
Wij willen heel graag een uitdagend en aantrekkelijk plein realiseren voor alle kinderen. Hierbij
vinden we verschillende elementen belangrijk:
- Een mogelijkheid om bewegend leren toe te passen
- Een groene uitstraling
- Effectief gebruik van de ruimtes
- Spel- en speelmogelijkheden voor alle typen kinderen
- Onderhoudsvriendelijkheid
- (Verkeers)veiligheid
- Samenhang met het dorpshuis/sportvelden
Wat is er al gedaan?
We hebben contacten gelegd met het dorpshuis, Plaatselijk Belang en de voetbalvereniging.
We hebben wensen geïnventariseerd bij leerkrachten, leerlingen en ouders.
Naar aanleiding van deze inventarisatie hebben wij Boerplay uitgenodigd om samen met ons een
ontwerp te maken. De wensen van alle betrokkenen zijn hierin verwerkt.
De eerste subsidies hebben we inmiddels aan kunnen vragen.
De leerlingenraad heeft de Jantje Beton actie opgezet.
Vervolgstap(pen)
Er is nu een concept-ontwerp gemaakt door Boerplay en daar zouden wij graag jullie mening over
willen hebben. In deze brief kunt u lezen welke gedachte er achter het pleinontwerp zit. Wanneer u
wilt reageren op het ontwerp, dan is het erg mooi wanneer u vóór 24 september reageert via
directie.destelling@comprix.nl . Dan kunnen wij de input weer meenemen tijdens ons volgende
overleg met Boerplay.
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Toelichting op het pleinontwerp:
Op de eerste pagina van het ontwerp zijn de speeltoestellen weergegeven. Hier ontbreekt nog wel
wat, zoals een nestschommel. De leerlingenraad heeft bij alle groepen gevraagd welke
speeltoestellen de kinderen graag zouden willen hebben. Dit hebben we zoveel mogelijk verwerkt in
het plan.
Boven de zandbak bij de kleuters willen we graag een schaduwdoek,
zodat kinderen ook in de zomer lekker kunnen spelen zonder pal in
de zon te zitten. Wij vinden het mooi dat de kleuters een zandbak
hebben, maar oudere kinderen vinden een zandspeelplek ook erg
fijn. Vandaar dat we op het grote plein ook een zandspeelplek
hebben bedacht. Dit is nog niet meegenomen in het ontwerp, maar
het is de bedoeling dat de ondergrond op de volgende plek van wit
zand wordt voorzien.
Momenteel is er een “moestuin” bij de ingang van de school.
Kinderen vinden het heerlijk om hier aan het werk te kunnen gaan,
maar momenteel is er weinig moestuin te zien. Om de ingang
netjes en representatief te houden, willen we de moestuin graag
verplaatsen. Om de moestuin willen we graag een schapenhek
zetten, zodat het duidelijk is dat deze plek een andere functie
heeft.

Zandspeelplek

Moestuin

De speeltoestellen
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Op de tweede pagina van het ontwerp is weergegeven welke beweegmogelijkheden er zijn voor
verschillende typen kinderen èn zijn ook 6 onderdelen voor het bewegend leren middels de methode
321-start ingetekend!
Beweegmogelijkheden voor verschillende typen kinderen
De visie van Boerplay op het inrichten van buitenruimtes is van oorsprong geïnspireerd op Bertus
Mulder (bron: Jeugd en Samenleving – (1978) 6/7), die 4 speltypen voor kinderen definieert:
rauwers, douwers, bouwers en schouwers. Deze benadering houdt tevens stand voor oudere
leeftijdscategorieën. Kinderen groeien op tot jongeren, volwassenen en senioren. Met ieder hun
eigen wensen, kenmerkende eigenschappen en behoeften voor inrichting van buitenruimte:
RUIMTE VOOR RAUWER:
Een ruime en gedefinieerde ruimte waar je kunt uitblinken en presteren. Liefst met
wedstrijdelementen en hoogteverschillen.
RUIMTE VOOR DOUWER:
Een omgeving waar je kunt samenkomen met anderen en die gezellig is ingericht of in te richten is.
RUIMTE VOOR BOUWER:
Een open ruimte met mogelijkheden voor vrije expressie en interpretatie.
RUIMTE VOOR SCHOUWER:
Een ruimte met mogelijkheden om je even terug te trekken en beschutting te zoeken.
U kunt in het ontwerp aan de kleuren zien welke type kinderen waar hun ei kwijt kunnen.
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Wat is 321Start!
321Start! is een compleet bewegend leren-lespakket voor het primair onderwijs voor op het
schoolplein. Het pakket is methode-onafhankelijk en bestaat uit 6 spelaanleidingen voor op het
schoolplein, 3 mappen (onder-, midden- en bovenbouw) met complete lessen voor de leerkracht,
materiaalkaarten waarmee de les gegeven kan worden. Dit programma is ontwikkeld in
samenwerking met en door leerkrachten. Het ondersteunt de kerndoelen van het primair onderwijs,
stimuleert cognitieve functies, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Kijk op www.321start.nl voor meer info.

