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Voor klein en groot



Voor elk wat wils!
Vanuit Van Ee Speel willen we u eerst 

het allerbeste wensen voor het jaar 

2021. Na een turbulent 2020 waarin 

misschien de schoolpleinplannen op 

een laag pitje zijn gezet hopen we dat 

we dit jaar weer veel scholen blij gaan 

maken met een uitdagend speelplein. 

We houden hierbij rekening met vier P’s. 

Leest u mee? 

Plan: in een goed opgesteld plan zijn 

niet alleen de beste ideeën uitgewerkt 

in concrete doelstellingen, maar ook 

bijvoorbeeld een kostenoverzicht wordt 

hierin opgenomen.

Planning: alles staat of valt met een 

goede planning. Zo weet iedereen waar 

hij/zij aan toe is en wat van hem of haar 

op welk moment wordt verwacht.

Plein: de realisatie kunt u in zijn geheel 
aan Van Ee Speel overlaten, maar het is 

ook mogelijk om eigen vrijwilligers 

hierbij in te zetten. 

Plezier: plezier voor alle kinderen. En…

plezier voor directie en leerkrachten. 
Want als een kind geniet, geniet u ook!

In deze Speel hebben we weer leuke 

inspiratie verzameld. Kijkt u mee?

Vriendelijke groet,

Team Van Ee Speel.

Onderbouw

Middenbouw

Bo
ve

nbouw

Benieuwd  naar dit project?

Pagina +++ >

Op pagina +++ kun je nog veel meer 

lezen over dit project. Zo vind je er een 

interview, een fotoreportage en de 

reacties van enthousiast leerlingen!



Waar letten we op bij het het inrichten 
van speelruimten voor peuters:

Alle kinderen zijn verschillend en

spelen dus ook verschillend. Voor al deze 

type kinderen moet er dus ruimte zijn om 

veilig te bewegen. Op het plein moet er 

dus ruimte zijn voor de:

Belever
Belevers gebruiken hun zintuigen en 

kunnen dromerig overkomen. 

Beweger
Bewegers vinden doen leuker 

dan denken en kunnen leuker 

dan kennen. 

Bedenker
Bedenkers zijn vindingrijk en in veel 

dingen geintereseerd. Ze houden 

ervan om tijdens het spelen hun eigen 
verhaal te bedenken.

Beslisser
Beslissers zijn organisatoren, ze 

verzinnen nieuwe spellen en 

bepalen wie er mee mag doen.

Een hut bouwen is voor een 

beslisser een leuke uitdaging.

Bewegers hebben uitdaging nodig in 

bijvoorbeeld hoogtes. 

Bij een mud-kitchen heb je heerlijk een 

eigen hoekje om rustig te spelen.

Fantaseer je eigen treinreis, of is 

de trein vandaag een trekker?

Kinderopvang
Steeds vaker zien we het voorbijkomen: intergrale 

kindcentra waarbij opvang en onderwijs geïntegreerd 

zijn. Het leuke hiervan is dat er vaak meer ruimte is 

om te spelen bij de kinderopvang. Jonge kinderen 

leren door speels uitproberen, herhalen, kijken, 

luisteren, imiteren en variëren. Ze doen dat omdat 

het hen prezier geeft. Kinderen gaan graag naar 

het kindcentra omdat ze daar met andere kinderen 

kunnen spelen. Zodra kinderen kunnen kruipen en 

lopen, zoeken ze elkaars nabijheid en gaan ze parallel 

spelen. Voor jonge kinderen is het belangrijk 

dat ze op een veilige manier kunnen 

proberen. Dit kan bijvoorbeeld met 

speeltoestellen laag bij de grond.

Speeltoesteltip
De Whirly is een speeltoestel dat 

uiterst geschikt is voor de 

kinderopvang vanwege de 

verschillende activiteiten. Het 
jonge kind wordt uitgedaagt om 

in het spelen te bewegen en 

ontdekken.

Verbetert de lichamelijke ontwikkeling 

Zintuiglijke stimulatie 

Ervaar de spanning van glijden 

Leren spelen met anderen 

Test motorische vaardigheden 

Glijplezier 

Klimmen 

Vormen 

geluiden 

Kruipen 

Glijden 

Kleuren 
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Met een klein budget je 
kleuterplein pimpen?

Spelpanelen
Spelpanelen zijn panelen die, naast 

dat ze leuk zijn om mee te spelen, ook 

een leerzaam element hebben. Zo heb 

je bijvoorbeeld een paneel waar je 

muziek mee kan maken of een andere 

waarbij je klok leer kijken.

Groen
Om je plein op te frissen kun je ervoor 

kiezen om struikjes en planten toe te 

voegen. Zo kun je bijvoorbeeld ver-

stophoekjes creëren of op een natuur-

lijke manier scheiding maken tussen 

bepaalde speelzones.

Stappaaltjes
Stappaaltjes zijn leuk om verschillende 

onderdelen met elkaar te verbinden. Zo 

leg je een spelparcours over het plein heen 

waarbij kinderen gestimuleerd worden om te 
blijven bewegen. Je kunt ze ook gebruiken 

om een leuke zitgroep te creëren.

Kleuterplein
In de leeftijd van 3 tot 5 jaar maken kinderen 

een grote ontwikkeling door op het gebied van 

samenspelen. Kinderen spelen omdat ze er plezier 

in hebben. Kinderen steken elkaar aan, omdat ze 

vaak hetzelfde leuk vinden. Zoals fysiek bezig zijn: 

samen rennen, klauteren, en springen. Het samen 

doen verbindt jonge kinderen in een groep. In groep 

1 en 2 spelen kinderen vaak nog veel buiten. Het 

spel geeft een mooie aanleiding om elkaar te leren 

kennen en van elkaar te leren. Bij een kleuterplein 

is het dus belangrijk dat er voor iedereen plek is 

om te kijken, te leren én te doen. Voor elke kind 

is het anders wanneer hij of zij er klaar voor   

is om aan het spel deel te nemen.

Groep 1 en 2

Pleinplakkers
Pleinplakkers zijn kleurrijke en slijtvas-

te stickers voor op het schoolplein. Ze 
zijn geschikt als educatieve pleinver-
siering, maar je kunt ze ook gebruiken 

voor verschillende pleinspelen.

TIP:
Verbindt verschillende spelelementen 

door circels van pleinplakkers. Zo 

springen kinderen van het ene 

speelplekje naar het andere speelplekje.



Middenbouw
Na de kleuterklas komt de middenbouw. 

De leerlingen zijn net te groot/stoer voor 

de glijbaan maar kunnen toch nog een hele 

pauze klimmen en klauteren! Ook krijgen 

speeltoestellen vaak 101 functies. De ene 

pauze is het huisje een politiecel, de andere 

pauze een winkel. 

Op deze pagina willen we twee toestellen 

in het zonnetje zetten. De Tovertoren en de 

Shimmy. Beide toestellen beschikken over 

talrijke speelwaarde met ieder zijn eigen stijl. 

Hierdoor zijn het beide eyecathers en geven 

ze jullie plein een sterk karakter. 

Deze tovertoren is één van onze meest 
populaire toestellen. Vandaar dat wij hem 
graag in het zonnetje zetten! Doordat 
het speeltoestel over veel verschillende 
speelwaarde beschikt, komen alleen in 
dit toestel al drie van onze competeties 
terug!

De Shimmy plus is één van de compacte 
toestellen uit de Jukebox van het merk 
Playdale. Dit merk staat bekend om 
zijn duurzame materiaalkeuze en lange 
levensduur. Daarnaast gebruiken ze haast 
iedere centimeter van een toestel voor 
nieuw speelelement. Kortom: zo veel 
mogelijk speelwaarde in een compact 
toestel.

Groep 3 tm
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Tovertoren

Shimmy Plus

Kleur variatie

Glijden

Uitkijktoren

Glijden
Glijden

Klimmen

Glijstang

Chillen

Slingeren

Klimmen

Speeltoestel in het zonnetje!

MotorischCognitief Sociaal

Verstoppen



Bovenbouw
In de bovenbouw zoeken kinderen steeds 

meer de uitdaging op. Glijbanen worden 

ingewisseld voor glijbuizen en speelhuisjes 

worden veelal gebruikt als chillplek. 

Speciaal voor de bovenbouw hebben we 

toestellen die uitdagen op te bewegen en 

mogelijkheid bieden om te chillen! 

Van het merk Playdale hebben een een 
lijn Jungle climbers. Dit zijn toestellen die 
helemaal zijn gemaakt om te klimmen en 
klauteren. Daarnaast hebben sommige een 
hoogte van wel 3 meter! Heerlijk om vanaf 
boven een uitzicht te hebben en te chillen!

Hangen, chillen en aanmoedigen! 
De lummelbankjes lenen zich uitstekend als 

chillplek. De veschillende hoogtes zorgen 
ervoor dat je zowel kunt zitten als hangen!

Groep 6
 tm
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H
up hup hup!

Chillen en aanmoedigen!

Jungle climbers

Bomen zorgen voor extra zuurstof en geven een natuurlijke schaduw

Cognitief

Sociaal

Motorisch



Schoolplein 
Eben Haëzer
- Elspeet

€ 70.000

Waarde van dit

schoolplein

Incl. ontwerp, toestellen, ondergronden, 

projectbegeleiding en 

montagewerkzaamheden.



Jan-Hendrik, de ontwerper van Van 
Ee Speel geeft aan dat het groene 
karaketer van het plein hem erg 

aanspreekt. ‘Bomen die hoogte 

en spanning geven aan het plein, 

haagjes waar kinderen achter kunnen 

verstoppen, allerlei speeltoestellen 

en meerdere pleinspelen zoals 

een renbaan, een koningsspel en 

een voetbalveld. Centraal op het 

plein hebben we een buitenklas 

ingetekend, met in het midden 

de vlaggenmast. Een deel van het 

balanceerparcours hierachter, wat 

naar het grote klimtoestel leidt, 

heeft groen veiligheidsgras met een 
blauwe strook in het midden. Met 

een liaan kun je over dit ‘water’ 

heen slingeren. Alle toestellen zijn 

uitgevoerd in robinia hout, wat het 

natuurlijke karakter van het plein 

enorm versterkt. In de grootste 

speelzone zie je naast een grote 

klimcombinatie ook een bestaand 
piraten kraaiennest. Het was de wens 
om dit toestel te handhaven en een 

nieuwe geïntegreerde plek te geven. 

Op deze manier denken we mee met 

de wensen van de klant, dat maakt 

elk project uniek’.

Ook de leerlingen zelf zijn 

enthousiast over het nieuwe 

schoolplein. Maaike vertelt: ‘het 

slingertoestel vind ik het leukst, 

daarmee slinger je echt heel hard 

heen en weer.’ Julian zijn favoriet 

is het grote klimrek: ‘‘die is lekker 

groot en daarop kun je klimmen en 

slingeren, of lekker op zitten. Gewoon 
dat hij zo groot is, is leuk!’.

Alweer bijna drie jaar geleden is 

het dat Van Ee Speel begon met 

het aanleggen van een nieuwe 

kleuterplein aan de voorkant van 

het pittoreske schooltje in Elspeet. 
Een uitdagend plein speciaal voor 
de jongste leerlingen van de school. 
Dat is zo goed bevallen dat we na 

die eerste samenwerking verder zijn 

gegaan met het grote plein aan de 

achterkant van de school. Nu, bijna 
drie jaar verder spelen ook daar 

enthousiaste leerlingen op een nieuw 

plein van Van Ee Speel.

“De wensen voor de nieuwe 

inrichting zijn al snel duidelijk. 
Variatie in speelmogelijkheden, 
uitdaging voor alle leeftijden en 
naast deze speelzones ook rustige 
plekjes waarbij kinderen zich even 

kunnen terugtrekken. Bij voorkeur 

aangekleed in groene en natuurlijke 

kleuren en vormen.”, vertelt Pieter 

Wiegel, directeur-bestuurder. 

Voor de ontwerper van beide 

schoolpleinen was het ook leuk dat er 

een vervolg gegeven kon worden aan 

het plein in Elspeet. Hij vertelt: ‘Zoals 
altijd begint een ontwerp met een 
goede analyse. Waar bevinden zich 

de entrees, wat zijn de looproutes, 

hoe schijnt de zon op het plein, welke 

speelaanleidingen en -toestellen zijn 

er juist wel of niet gewenst op het 

plein? Met deze antwoorden hebben 

we eerst een concept bedacht. De 

school wilde een groen plein maar gaf 

ook ook aan dat het belangrijk was 

dat het goed te onderhouden moest. 

zijn.

“Vanwege de goede ervanring met  Van 
Ee Speel, op het gebied van kwaliteit 
en service, hebben we ook het grote 

plein door hen laten ontwerpen en 
aanleggen.”

Samenwerking met
Eben Haëzer



Elke week nieuwe inspiratie?
Volg ons op social media...

PSSSTT... in de laatste week van 

juni komt er een super leuke actie 
op onze social media. 

Mis hem niet!

Scan Qr code’s en 

volg ons om niets te 

missen!

Inspiratie

Winacties

Leuke blogs

Tips voor onderhoud

Spel

ideeën

Montage

verslag
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Van Ee Speel 

0342 751 958 - info@vaneespeel.nl - www.vaneespeel.nl 


