
Onze speelplaatsvisie 

 

Meer biodiversiteit voor meer leerkransen.  

 
Bij het aanleggen van onze nieuwe, aangepaste speelplaats willen we ook actief werk maken van meer 
biodiversiteit. Het is een geschikte kans om meer ontdekkend te leren over de natuur in de natuur. Met 
een groene speelplaats hopen we als einddoel te bereiken dat de verbondenheid met de natuur bij onze 
kinderen groeit. We zien heel wat voordelen bij een groen schooldomein. Het kan bij de kinderen 
verbondenheid met de natuur doen groeien. Ze leren de natuur waarderen en er zorg voor dragen – 
respect voor mens en natuur. Meer groen is goed voor de gezondheid en het welbevinden van de 
leerlingen.  

De voorbije jaren proberen we op school de leerlingen dichter bij de natuur te brengen. We voelen dat 
er van de kinderen veel vraag is om de natuur te ontdekken. Bij een brainstorming overeen nieuwe 
speelplaats kwam de vraag naar verbinding met natuur sterk naar boven bij onze kinderen. We denken 
bijvoorbeeld aan groenten proeven uit de schoolmoestuin of de seizoenen ervaren door de biodiversiteit 
op school. Wat je buiten leert, komt beter binnen en zorg voor een grotere leerwinst. Door de frisse 
buitenlucht, meer beweging en meer gelegenheid tot informeel leren; Xe dromen van een speelplaats 
waar de kinderen kunnen exploreren en experimenteren met natuurlijke, ‘echte’, maar ook 
‘onbestemde’ materialen., wat volgens ons de creativiteit stimuleert.  

Op deze manier hopen wij dat de kinderen meer kansen krijgen om spelenderwijs hun motoriek te 
ontwikkelen: klauteren, rollen, evenwichtsparcours,… Zo vergroten ze hun risicocompetentie en 
ontwikkelen hun talenten wat positief is voor zelfvertrouwen en zelfbeeld.  

 

Met onze gedifferentieerde groep is het belangrijk om een ruim aanbod te hebben. Ieder kind is anders 
en vraagt een andere aanpak. Een groene speelplaats biedt rustplekjes maar is tegelijk ook gevarieerd en 
uitdagend. Er is minder verveling en negatief gedrag zoals pesten. Creativiteit en sociale vaardigheden 
worden meer gestimuleerd. We willen er een ruimte van maken waar kinderen op een positieve manier 
in interactie kunnen treden met elkaar. Een groen omgeving doet bewegen, stimuleert samenspelen en 
ontspant de geest. Dit zijn drie belangrijke onderdelen van onze schoolvisie en draagt elke dag bij tot de 
harmonische ontwikkeling van de kinderen. 


