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,,Bij een nieuwe school hoort een nieuw
schoolplein. Van Ee heeft ons een prachtig
ontwerp aangeleverd waar iedereen weg van
was. De montageploeg van Van Ee betaat uit
entousiaste jongens die netjes en hard werken.
Ook de kinderen zijn erg blij met het nieuwe
plein. Het hele traject is naar volle tevredenheid
verlopen!’’
School De Dijsselbloem uit Voorburg

Alstublieft!
Voor u ligt alweer de tweede uitgave van
de SPEEL! In september vorig jaar lag de
eerste uitgave bij u op de mat. Vanuit heel
Nederland kregen we reacties op deze
leuke inspiratiekrant. Daarom voor u nu een
vervolg!
Van Ee ontwerpt en realiseert al 27 jaar
(nieuwe) schoolpleinen. Wij doen zo’n 100
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.
Ook een vraag aan u: ‘Hoe veilig is
uw schoolplein?’ En weet u dat ú
verantwoordelijk bent voor de veiligheid op
het schoolplein? Lees hier meer over
op pagina 9.
In deze schoolpleinkrant tonen we weer
enkele projecten. Online vindt u er nog veel
meer. We hopen dat het aanzet tot nieuwe
ideeën voor uw schoolplein.
Met vriendelijke groet,
Team Van Ee
School De Dijsselbloem uit Voorburg
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Voetbalgoal
arde van dit
Wa
schoolplein

€ 40.000
Incl. ontwerp, toestellen, ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.

Burundi

Jungle Walk

Canyon Bridge

Mandschommel

Klimmen, chillen en fantaseren.
Een speeltoestel voor alle
leeftijden.

Houd je goed vast aan de
touwen en slinger jezelf naar
het volgende touw.

Een stevige net-brug. Loop
voetje voor voetje naar de
andere speelheuvel.

Heerlijk zweven in de mandschommel! Of vind jij het leuker
om je vriendje te duwen?

€ 6.787,-*

€ 1.012,-*

€ 3.327,-*

€ 2.412,-*

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

Toegepaste

Speeltoestellen

KONINGIN
BEATRIX
SCHOOL
- Kootwijkerbroek

Top 3 competenties
Sociale interactie
Fantasie
Inzicht
Uitleg over de competenties vindt u op de laatste pagina.
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Schoolplein

Prins Willem Ale xander
SCHOOL - Amersfoor t

Waarde van dit
schoolplein

€ 30.000

Top 3 competenties

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

Snelheid

Toegepaste

Speeltoestellen

Conditie
Inzicht

Uitleg over de competenties vindt u op de laatste pagina.

Klautertoren

Behendigheidsparcours Waterpomp

Familieschommel

Wie het eerste naar boven is
geklommen en aan een andere
kant weer beneden is.

Voetje voor voetje loopt je over
het touw naar het volgende
toestel.

Hoe snel krijg jij water uit deze
pomp? Als je de hendel sneller
op en neer haalt, gaat het beter!

Met al je vriendinnen
tegelijk op de schommel? Het kán!

€ 2.635,-*

€ 2.124,-*

€ 2.095,-*

€ 7.887,-*

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

De mensen van Van Ee geven goed
en deskundig advies en zijn servicegericht. De ruimte voor eigen inbreng,
het meedenken en de expertise van
Van Ee heeft gemaakt dat we een goed
besluit konden nemen. Dat vinden we
een pré aan deze organisatie.
Schimmelpenninck van der Oyeschool uit Hoevelaken

Paniek in schoolplein-land?
Nieuwe veiligheidsnormen.
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Vanaf 25 novemer 2018 gelden de nieuwe veiligheidsnormen voor speeltoestellen in de
publieke ruimte, zoals een schoolplein. Alle leveranciers zijn weer extra scherp en gefocust op de
veiligheid. Bent u daar ook mee bezig? Weet u of uw plein nog wel veilig is?

HOE WEET IK OF IK VEILIGE
SPEELTOESTELLEN KOOP?
Als u zelf de speeltoestellen zou maken
moet u rekening houden met oneindig veel
regeltjes. Valhoogte, valruimte, beklemmingsgevaar en nog veel meer. Als u de
toestellen koopt bij een leverancier is deze
verplicht de toestellen te laten keuren,
en weet u zeker dat ze veilig zijn. Met de
nieuwe norm is het ook nog zo dat elk project een opleverinspectie moet krijgen. De
kinderen kunnen veilig spelen!

HOE ZORG IK DAT MIJN PLEIN
VEILIG BLIJFT
Het bevoegd gezag van de school is zélf
verantwoordelijk voor het onderhoud aan
speeltoestellen. Het is belangrijk om naast
het speeltoestel ook de omgeving van het
speeltoestel goed te (laten) onderhouden.

Onder de omgeving wordt verstaan:
ondergrond, omheining door middel van
hekjes enzovoort. Als u een onderhoudscontract bij Van Ee heeft afgesloten komen wij minimaal één keer per jaar bij u
langs. U krijgt dan een document waarin
vermeld staat welke actie u moet ondernemen om het toestel veilig te houden.

ER MOET ZOVAAK EERST
IETS MIS GAAN...
Bij de wet bent u niet verplicht deze
actiepunten op te pakken. We zien vaak
dat scholen het document weer in de
kast leggen en dat het toestel, door
intensief gebruik, steeds slechter wordt.
Totdat er toch iets mis gaat en iedereen
zich afvraagt hoe het zover is gekomen.
Daarom adviseren wij u om de actiepunten gelijk op te pakken. Van Ee kan
u ook daarbij helpen.
Lees hier meer over op pagina 14.
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Schoolplein

EBEN-HAËZERSCHOOL
- Elspeet
Duikelrek

Touw

Waarde van dit
schoolplein

€ 35.000

Clatter Bridge

Intertwine

Zig zag stepper

Vesting

Voetje voor voetje naar het
volgende balkje. Kun jij er ook
over zonder vast te houden?

Slinger om de palen heen en
loop zo snel mogelijk naar het
eind. Wel zonder te vallen he!

Houdt je handen wijd om je
evenwicht te bewaren. Nog
twee stapjes...

Beklik en bewaar deze vesting!
En als het te gevaarlijk wordt?
Glij snel naar beneden!

€ 1.675,-*

€ 1.157,-*

€ 706,-*

€ 17.700,-*

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

Toegepaste

Speeltoestellen

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

Top 3 competenties
Coördinatie
Zelfvertrouwen
Lenigheid

Uitleg over de competenties vindt u op de laatste pagina.
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Schoolplein

Nije Kroost

Speelheuvel
Kruip onder de heuvel door of klim er bovenop.
Verstoppertje spelen is hier echt té gek!

- Zeist

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

€ 8.500,-*

Klimboom
Klim aan de ene kant naar boven en ga aan
de andere kant weer naar beneden!
€ 1.362,-*

Vliegende
schotel
Heerlijk liggen in de mand terwijl je vriendinnetje jou duwt?
Of misschien wil de juf wel even duwen en kunnen jullie allebei
in de mand!
€ 2.793,-*

Waarde van dit
schoolplein

€ 60.000
Incl. ontwerp, toestellen, ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.

Top 3 competenties
Sociale interactie
Fantasie
Inzicht

Uitleg over de competenties vindt u op de laatste pagina.
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ONZE VISIE OP SPELEN:

Voorbeeldje:

COMPETENTIE-GERICHT SPELEN

HET SCHOOLPLEIN VAN ANNA EN ROB

We weten allemaal dat buiten spelen niet alleen heel leuk
is voor kinderen maar dat spelen ook zorgt dat kinderen
gezonder opgroeien en zich onbewust ontwikkelen door te
ontdekken en te spelen. Hoe past Van Ee deze kennis toe bij
schoolpleininrichting?
Wij kiezen er bewust voor om speelplekken niet
in te richten op basis van smaak. Nee, wij doen dit op basis
van de competenties die kinderen ontwikkelen!
Bij ieder schoolplein houden we er rekening mee dat kinderen
zich optimaal moeten kunnen uitleven én ontwikkelen. Dat
doen we stapje voor stapje. Aan iedere competentie zijn
ontwikkelingsaspecten verbonden. Die aspecten ontwikkelen
kinderen door bepaalde speelactiviteiten op een speelplek.
En daar hebben ze uiteindelijk de juiste tools voor nodig.
Precies dié benodigdheden verwerken we in het optimale
speelplaatsontwerp.

Op het nieuwe schoolplein van Anna en Rob zijn lummelbankjes geplaatst.
Anna is een echte kletskous, ze kan uren vertellen over haar paarden.
Rob vindt het wel leuk om naar Anna’s verhalen te luisteren. Maar af en
toe, als Anna even haar mond houdt, verteld hij over zijn nieuwe raceauto.
Door de bankjes op het schoolplein is er ruimte voor Anna en Rob voor
sociale interactie. Hierdoor ontwikkelen zij de competentie ‘sociaal’.

Sociaal

Kletsen

Sociale interactie

Lummelbankjes

De WAS geldt overigens niet voor
speeltoestellen in de achtertuin, deze vallen
onder het Warenwetbesluit Speelgoed.

Dat van ieder toestel
een logboek
beschikbaar is.

Dat speeltoestellen veilig
geproduceerd en beheerd
moeten worden.
Beheerders moeten
zorgen dat een toestel
veilig te gebruiken is.

We zien nogal eens dat het onderhoud van speeltoestellen erbij in schiet. Maar
daarvoor is de veiligheid van kinderen té belangrijk. Daarom helpen wij u met een
onderhoudscontract. Dit kunt u invullen zoals u wenst. Wij komen minimaal één
keer per jaar uw toestellen controleren. Waarna u een lijst met actiepunten krijgt.
Zullen we die ook maar gelijk opknappen? Wij regelen het voor u!
Bel 0342 751 958 of mail verkoop@vaneespeeltoestellen.nl voor meer informatie.

Maak een foto van de waardebon, waarop uw gegevens zijn ingevuld en stuur deze
naar verkoop@vaneespeeltoestellen.nl of app hem naar 06 54 30 08 31.

DE WAS EIST ONDER MEER:

*Voor alle speeltoestellen in deze SPEEL.
*Geldig tot en met 31 maart 2019.

Die lijntjes zijn al grotendeels voor ons
bepaald door de overheid. De Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft
namelijk eisen opgesteld waaraan ieder
speeltoestel, maar ook iedere producent
en beheerder moet voldoen. Dit is vastgelegd in de zogeheten Warenwet Besluit
Attractie- & Speeltoestellen, binnen Van Ee
beter bekend als ‘de WAS’.

Speeltoestellen in 2019 voor de prijs van 2018!*

ze veel speelplaatsen te saai vinden. Het ontbreekt hen
aan uitdaging, ontdekking en avontuur. Want alleen met
vallen en opstaan kunnen kinderen namelijk leren en
zich onbewust ontwikkelen. Daarom maken we als
Van Ee spelen niet zo veilig als mogelijk, maar zo veilig
als nodig. Oftewel: vallen mag, maar wel binnen een
aantal lijntjes.

WAARDEBON

Waar intensief gespeeld wordt, zit een ongelukje in
een klein hoekje. Dat is eigenijk nooit volledig te voorkomen. En als Van Ee willen we dat ook niet. Waarom
niet? Stel je eens voor dat we alles volledig ‘ongelukproof’ maken: dan moet de hoge glijbaan weg, onder
het klimrek komen vangnetten, et cetera. Dat is toch
oersaai? Niet voor niets geven kinderen aan dat

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

ZÓ ZORGEN WIJ VOOR VEILIG SPELEN
Schoolpleinen
in-de-maak

brengt
kinderen in beweging

Van Ee
0342 - 75 19 58
schoolplein.vaneespeeltoestellen.nl
verkoop@vaneespeeltoestellen.nl

