
Onze uitgangspunten zijn:

VERBETER HET SCHOOLPLEIN!
Buitenspelen is belangrijk. Op school laden kinderen zich door buitenspelen 
weer op voor de volgende lessen. Veel professionals uit het (basis)onderwijs 
zoeken daarom naar ideeën voor het schoolplein, zodat verschillende groepen 
leerlingen hun plek vinden en samen kunnen spelen. 
Elk schoolplein is uniek en vraagt inzicht en maatwerk bij het bedenken van 
verbeteringen. Wanneer een schoolteam zelf aan de slag gaat met het 
ontwerpen van een plein, blijkt dat het meestal moeilijk is om verschillende 
belangen en ideeën samen te brengen tot een ruimtelijk plan. Een ontwerp van 
SPEELRUIMTE wordt vakkundig en onafhankelijk opgesteld.  
Voor €500,= (excl. reiskosten en BTW) maakt SPEELRUIMTE op bestaande 
schoollocaties in één werkdag een getekend advies. Het advies bestaat uit een 
tekening, begeleidende tekst en globale begroting van de meest ideale 
speelplaats op de betreffende locatie.

SPEELRUIMTE INSCHAKELEN
Hoe beter de school zich voorbereidt op ons bezoek, 
hoe beter het eindresultaat. Dat kan door het aan-
vragen van de CD-rom "Spelen, spelen en spelen" of 
de informatiemap "School-buurtspeelplaatsen", met 
een stappenplan voor de verbetering van het speel-
plein. Ook kan de school zich oriënteren op www.-
schoolpleindokter.nl. Hier vindt u naast een beknopte 
weergave van het stappenplan aanvullende informa-
tie over regelgeving, argumenten, een speelse inrich-
ting, adviezen en voorbeelden.

HOE VERLOOPT ZO'N DAG?

VERDER MET HET ADVIES
Wat we vaak zien is dat een ouder uit de 
reclame of vormgeving ons document om-
werkt tot een mooi bidboek. Hiermee kunt u 
aan de slag. De financiën rond krijgen, ou-
ders bereid vinden, de plannen uitwerken en 
beginnen met het realiseren van het gete-
kend advies. Het is mogelijk dat u nog pro-
fessionele ondersteuning nodig heeft. Aarzel 
dan niet een beroep op SPEELRUIMTE te 
doen. Wij kunnen u ook doorverwijzen naar 
partners die meer thuis zijn in projectbege-
leiding.
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info@speelruimte.nl 

www.speelruimte.nl 
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We beginnen de dag met observeren, bespreken en 
bestuderen. Het observeren op de speelplaats begint 
al voordat de schooldag aanvangt en daarna tijdens 
de meeste pauzes. Wat gebeurt er? Waar zijn de 
veel gebruikte plekjes? Waar liggen conflictsituaties? 
We bespreken de wensen met het schoolteam, de 
ouderraad en andere betrokkenen. Wat zijn de mo-
gelijkheden? Wat willen de kinderen? Ten slotte be-
studeren we het aangeleverde materiaal: bestaande 
tekeningen, archiefmateriaal, kinderontwerpen, op-
stellen of wensen-lijsten. 

Daarna begint het ontwerpen. We werken op school, 
zodat leerlingen of leraren binnen kunnen komen om 
te kijken of feedback te geven. Naast een tekening 
wordt een begeleidend schrijven opgesteld. Dit kan 
later een handige leidraad zijn bij het overleg met 
schoolbestuur, fondsen en sponsors. 
Tot slot maken we een globale begroting waarin de 
aan te schaffen materialen en het uit te voeren werk 
zijn opgenomen. 

Als we klaar zijn volgt de overdracht aan de school. 
Het plan wordt overgedragen aan de schoolplein-
commissie, maar ook soms aan het hele team, ouders 
en/of medewerkers van de gemeente. Tijdens de 
overdracht geven wij suggesties over hoe door zelf-
werkzaamheid kosten bespaard kunnen worden en 
ouders en leerlingen bij de uitvoering worden betrok-
ken.

1. het goede behouden en versterken; 
2. speelwaarde verhogen; 
3. ontbrekende speelmogelijkheden aan-

vullen; 
4. een indeling van de ruimte zodat rust, 

overzicht en positief spelgedrag gestimu-
leerd worden; 

5. het meegeven van een eigen identiteit
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