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Alstublieft!
Van Ee ontwerpt en realiseert al 27 jaar zo’n
100 (nieuwe) schoolpleinen per jaar. Het is
dus logisch dat we vaak de vraag krijgen:
‘Wat maakt een schoolplein een goed
schoolplein?’.
Natuurlijk wordt er gekeken naar zaken
als kwaliteit, duurzaamheid en sfeer maar
uiteindelijk is een goed schoolplein gericht op
de competentie-ontwikkeling van kinderen.
Waar leerkrachten in de klas vanuit het
leerplan focussen op de ontwikkeling van
kinderen, houden wij daar in het ontwerp van
een (nieuw) schoolplein ook rekening mee.
En niet alleen kinderen zijn belangrijk bij
het ontwikkelen van een nieuw schoolplein.
Ook directie, leerkrachten én ouders
moeten betrokken worden en rekening mee
gehouden worden. Zo heeft iedereen plezier.
In deze Speel tonen we enkele projecten.
Online vindt je er nog veel meer. We hopen
dat het aanzet tot nieuwe ideeën voor jullie
(nieuwe) schoolplein.
Ook willen wij iedereen van harte uitnodigen
om ons te bezoeken op onze stand op de
NOT. Je vind ons in hal 3 op stand 03. C010.
Met vriendelijke groet,
Team Van Ee
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schoolplein

De
Vonder
Slagharen
Mandschommel

Hufterproof klimtoestel

Voetbalveld met
achterwand van robinia palen.
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Balanceerparcours

Waarde van dit
schoolplein

€ 100.000
Incl. ontwerp, toestellen, ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.

Verkeersplein met
zebra’s en verkeersbord.
Robinia speelhuisje in het groen.
Een tweede klimtoestel
met klimnet.
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Schoolplein

Duinoordschool
- Den Haag

Mandschommel
Een mandschommel is altijd een feestje op
het plein. De leerlingen vinden het super
om met meerdere kinderen tegelijk te
kunnen schommelen.
€ 4.209,-*

Waarde van dit
schoolplein

€ 40.000

Incl. ontwerp, toestellen, ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.

Robinia
voetbalveld
Een natuurlijke achterwand om
het voetballen nog leuker en
makkelijker te maken.
€ 1.050,-*
*Alle prijzen zijn excl. BTW en excl. montage.
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Robinia
Klimtoestel

Op dit veelzijdige, natuurlijke klimtoestel
kunnen leerlingen klimmen, balanceren,
glijden, verstoppen en fantaseren. De
jongens op de foto houden hier
een cluboverleg.
€ 13.312,-*

Duikelrek
Op dit duikelrek kunnen 3 kinderen
tegelijk, op verschillende hoogtes,
duikelen en turnen.
€ 1.530,-*

Spelen in het groen....
Een struinstrook, natuurgras of moestuinen.
Kinderen vinden het heerlijk om in het groen te spelen
en te ontdekken.
Vergeet u niet dat er ook onderhoud gepleegd moet
worden en dat er heel veel kindervoetjes per dag over de
ondergronden rennen?

Tip

Stel een groenrooster
op om het onderhoud
samen bij te houden.

Top:
In het groen ontdekken
kinderen volop flora en
fauna.

...om het groen..
Speelzones aankleden met groen zorgt voor een
natuurlijke sfeer op het plein. Kinderen
herkennen beter de speelzones en gebruiken
het groen om zich bijvoorbeeld te verstoppen.
Zo heeft het groen ook een speelfunctie.
Samen met onze schoolpleinadviseur bekijkt
u hoeveel groen er past bij jullie school.

of zonder groen?
Een plein met groen vraagt onderhoud en is kwetsbaarder. Voor sommige scholen, bijvoorbeeld in de stad geldt
dat ze een hufterproof plein willen. Door het groen te
beperken is er minder kans op schade en kan het plein
ook buiten schooltijden gebruikt worden.

Tip

Door middel van gekleurde ondergronden of
pleinplakkers kunt u het plein een gezellige
sfeer geven.

Top:

Ook in de zomervakantie
vraagt het plein geen extra
aandacht.
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Schoolplein

Werenfridusschool
- Wervershoof

Waarde van dit
schoolplein

€ 80.000,-

*Alle prijzen zijn excl. BTW en excl. montage.

Incl. ontwerp, toestellen, ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.
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Duikelrek
Welke kunstjes kun jij op het duikelrek?
€ 1.530,-*

Mandschommel

Keverbrug

Gezellig samen schommelen!

Een populair klimtoestel geschikt voor
midden - en bovenbouw.
€ 9.045,-*

€ 4.208,-*

Ravijnbrug
Stimuleer balans door een prachtig
evenwichtsparcours.
€ 4.415,-*

Speeltoren
Klimmen en glijden!
€ 6.882,-*
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Expressie

Motorisch

Sociaal
Motorisch
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Motorisch

Emotioneel

Motorisch
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Werenfridusschool
- Wervershoof
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Een goed schoolplein,
daar plukt u de vruchten van!
Bij het inrichten van een nieuw plein zijn er
verschillende partijen waar je rekening mee moet
houden. Op onze stand op de NOT ontdekt u hoe
wij het inrichten van een nieuw plein leuk maken
voor alle betrokkenen.
In het kader hieronder leest u alvast hoe wij tot een schoolplein ontwerp
komen waar zowel directie, leerkrachten, ouders én kinderen jarenlang
plezier van hebben. Wilt u meer weten? Ontmoet ons op de beurs of nodig
ons uit voor een oriëntatiegesprek!
Op de beurs kunt u naast veel nuttige informatie ontvangen ook meedoen
met een leuke win-actie. Zie hiervoor de bon linksonder op deze pagina.
0342 751 958

Info@vaneespeel.nl

Plezier voor iedereen
Van Ee Speel vindt het belangrijk dat niet alleen de kinderen lang plezier hebben van het nieuwe
schoolplein. Ook directie, leerkrachten en ouders moeten plezier hebben bij het ontwerp, de aanleg en
het gebruik van het schoolplein. Om dit te waarborgen werken wij volgens onderstaande werkwijze.

Werkwijze Van Ee Speel
Gecertificeerde speeltoestellen zorgen
ervoor dat kinderen veilig spelen.
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Concept Van Ee Speel: d.m.v. looplijnen,
speelzones, competenties en groenvoorziening vormt zich een nieuw plein.
Kaders: het gebouw, de omgeving,
en het budget zijn de kaders waar we
binnen werken bij het onwerp.
Visie van de school: wensen en
visie op het gebied van spelen.
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Win deze set op de NOT!

U vindt ons op stand 03.C010

NAAM SCHOOL: _______________________________________________________
NAAM CONTACTPERSOON: __________________________________________
E-MAILADRES:__________________________________________________________
TELEFOONNUMMER:__________________________________________________

Win een storytelling-chair voor uw school!
Lever de bon in op onze stand tijdens de NOT

Winactie NOT
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Volgende keer in de Speel:
Van Ee Speel
0342 - 75 19 58
www.vaneespeel.nl
verkoop@vaneespeel.nl

De Schutse
-Aalden

Piusschool
-Abcoude
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