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Wat is een goede
schoolpleininrichting?
Van Ee ontwerp en realiseert al bijna 30 jaar honderden
(nieuwe) schoolpleinen per jaar. Het is dus logisch dat we vaak
de vraag krijgen: ‘Wat maakt een schoolplein een goed
schoolplein’?
Het team van Van Ee komt ‘s ochtends het bed uit, omdat we
het fantastisch vinden om schoolpleinen zó in te richten dat ze
bijdragen aan de ontwikkeling van competenties bij kinderen.
Dit doen wij onder andere door een divers aanbod (natuurlijke)
speelaanleidingen en speeltoestellen te plaatsen. Deze
speelaanleidingen doen een beroep op verschillende
hersengebieden van kinderen. Hierdoor merken leerkrachten
dat kinderen, op een plein van Van Ee, minder verveeld raken
zodat er minder ruzie is én dat er meer rust in de klas komt
omdat kinderen hun energie kwijt konden.
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Daarnaast hebben we door de jaren heen veel praktische
dingen geleerd over de inrichting van het plein. Moet een
zandbak juist wel of niet in de zon? Welke kant plaats je de glijbaan op? Hoe richt je een plein in waar ook logische looplijnen
zijn voor een goede doorstroom?
In dit Speel magazine ziet u diverse leuke voorbeelden van
gerealiseerde pleinen. Verder leest u meer over onze visie op
het inrichten van schoolpleinen en ontdekt u met welke zaken u
rekening moet houden.

6132

1.386.000

basisscholen in
Nederland

Leerlingen
op basisscholen

625
ontwerpen per jaar

600+

gecertificeerde
speeltoestellen

433
nieuwe speelplekken
gerealiseerd in 2021

Wij kijken graag met u mee om ook uw droomplein te
realiseren waar u echt jarenlang plezier van beleeft!
Bel voor gratis adviesgesprek 0342 751 758.
Met vriendelijke groet,
Team Van Ee Speel
*Alle genoemde prijzen in dit magazine zijn excl. BTW en excl. montage in euro’s.
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Schoolplein

Calvijnschool
- Ederveen (GE)

Breakbeat Plus
Uitdagend speeltoestel waar tot wel 20
kinderen tegelijk op kunnen spelen.
16.705,-*

Kenmerken:
2 x Vierkante klimtoren (1.5m)
Glijbaan (1.5m)
Brandweerpaal (1.5m)
Touwhelling (1.5m)

Competenties:
Gedraaid klimnet (1.5m)
Net tunnel
Hangend zitgedeelte
2 x Spelpaneel

Emotioneel - zelfvertrouwen
Motorisch - klimmen, glijden, balanceren,
kruipen.
Cognitief - doorzetten, inzicht.
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Schoolplein

Piusschool

- Abcoude (UT)
Midden en bovenbouwplein

Kleuterplein
Lummelbank
Lekker genieten van de zon en kletsen
met vriendinnen.

Klimtoestel
Dit klimtoestel prikkelt de fantasie en
bevordert de grove motoriek.
6.856,-*

Duikelrek 5-delig

475,-*

Wel met 5 kinderen tegelijk
duikelen en draaien. Dat is feest!
1.575,-*

Balanceerparcours
Wie loopt het parcours het
snelst?
2.823,-*

Palenbos
Balanceer jij tussen de palen door naar
het einde van het parcours?
1.298,-*

Weteschappelijk onderbouwde kennis
Pedagogisch onderzoek
Bouwehekken
Projectbegeleiding

Klic-melding

Vooronderzoek
Klantcontact

Een schoolplein waar je écht plezier aan beleeft!
4 dingen die je niet moet vergeten als het gaat om
schoolpleininrichting...

3D-Visualisatie
Montage

Bij de kosten van een schoolplein denk je waarschijnlijk al snel aan de speeltoestellen,
de ondergronden en de kosten voor het plaatsen van de speeltoestellen op het schoolplein.
Maar waar moet je nog meer rekening mee houden bij het bepalen van uw budget? Wij zetten er een
paar voor u op rij.

Ontwerptekening
Werktekening

Containers
Keuring

1. Schoolpleinontwerp

2. Projectbegeleiding:

3. Veiligheid

4. Klickmelding

Om een goed beeld te krijgen van het nieuwe
plein én om fouten te voorkomen maken we een
ontwerptekening van het nieuwe plein. Onze visie
op een nieuw schoolplein wordt opgebouwd uit
verschillende lagen. Uw wensen, uw kaders eb
onze kennis als het gaat om looplijnen, speelzones en bossageplannen. Hiervoor gebruiken
we verschillende ontwerptypes, van eenvoudige
maattekeningen tot uitgebreide visiedocumenten,
ondersteund met 3D beelden. Indien gewenst
kunnen we zelfs een prachtige video maken. Om
onze visie op het schoolplein binnen de school
duidelijk te maken maken we gebruik van een
online schoolpleinpagina, waarop uw ontwerp
wordt uitgelicht. Deze pagina kan ook helpen om
uw fondsen te vergroten.

De projectbegeleding zorgt ervoor dat het proces
na aankoop goed verloopt. Vier weken voor de
start van de montage start de projectbegeleider
met het nameten van de tekening. De monteurs
krijgen een duidelijke briefing en kunnen zo vlot
starten met de werkzaamheden. Tijdens de
montagewerkzaamheden geldt vervolgens het
vierogenprincipe, mocht een monteur
onverhoopt iets over het hoofd zien voorkomen
we dat dit gemist wordt. De projectbegeleiding
wordt afgesloten met de opleverinspectie. Deze
wordt altijd uitgevoerd door een monteur die SVS
gecertificeerd is. Dit betekent dat een monteur
bevoegd is om de veiligheid van de
speelomgeving te controleren. Zo zorgen we dat
het schoolplein een veilige speelomgeving is.

Veiligheid voor leerlingen én monteurs op de
werkplek is erg belangrijk. Daarom is Van Ee ook
VCA en ISO gecertificeerd. Om de veiligheid te
waarborgen maken we op de werkplek gebruik
van bouwhekken. Soms is het mogelijk om
pauzes te spreiden en kinderen (verdeeld) op
andere delen van het plein te laten spelen. Dan is
het ook mogelijk om in plaats van bouwhekken
afzetlint te gebruiken. Deze keuze is aan de school
en wordt in overleg gemaakt. Soms kan het
helpen als onze monteurs kort in de klassen
komen uitleggen wat er gebeurt op het plein. Dan
wordt de nieuwsgierigheid van kinderen
beantwoord en kunnen monteurs vaker rustig
werken.

Een KLIC-melding is een melding die we doen
aan het Kadaster voordat we gaan graven. Deze
melding is wettelijk verplicht wanneer je gaat
graven met een machine. Daarbij moet een
plek en tijd worden aangegeven. Zodra we een
KLIC-melding hebben gedaan ontvangen we van
het Kadaster gegevens om de kabels en
leidingen van een locatie in te zien.
Deze melding is verplicht om graafschade aan
kabels en leidingen te voorkomen én zodoende
gevaarlijke situaties in de omgeving te
voorkomen. Daarnaast draagt het bij aan de
veiligheid van de graver(s), omstanders én
leerlingen.
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Ontwerp schoolplein
De Schutse - Aalden (DR)

Benieuwd naar het resultaat?
Bekijk de volgende pagina!

*Alle prijzen zijn excl. BTW en excl. montage.
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‘Van Ee Speel heeft bij de presentatie een mooie
3D video laten zien. Dit maakte de plannen extra
duidelijk en gaf ons een goed beeld van wat er
mogelijk was.’
Hilko van Goor
- concierge

Video
bekijken?

Schoolplein

De Schutse
- Aalden (DR)
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Creatief met je schoolpleinbudget!
Waarom was uw schoolplein aan vernieuwing toe?
Wij hebben een voor- en achterplein rondom een stenen schoolgebouw uit 2004. Geen
van de verschillende pleinen nodigde uit tot vrolijk en veilig spel voor onze leerlingen. In de loop
van de tijd waren er speeltoestellen verwijderd, maar er was nooit wat voor in de plaats gekomen.
We wilden graag vergroenen en verblauwen en het schoolplein aanpassen aan de tijd. Voor onze
doelgroep, kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften, vinden we
het extra belangrijk dat ze op een fijn plein veilig kunnen spelen
terwijl ze wel uitgedaagd worden.
We hebben Van Ee Speel een plan laten bedenken waar veel
groen en blauw in is verwerkt. In verschillende fases wordt
het plein vernieuwd. In dit plan is ook plaats voor circulair
gebruik van o.a. tegels die hergebruikt worden voor
bijvoorbeeld ons buiten-klaslokaal.

‘‘ Het is goed om een werkgroep te creëren, waarbij er 1 persoon als kartrekker moet
fungeren. Leerkrachten hebben zoveel taken dat het noodzakelijk is dat iemand de
grote lijn bewaakt. Anders verzanden mooie plannen vaak tot niets.. ‘‘
Heeft u tips voor andere scholen die hun plein willen vernieuwen?
Het is goed om een werkgroep te creëren, waarbij er één persoon als kartrekker moet fungeren.
Leerkrachten hebben zoveel taken dat het noodzakelijk is dat iemand de grote lijn bewaakt. Anders
verzanden mooie plannen vaak tot niets. Ook is het belangrijk dat er een gedegen plan opgesteld wordt
wat breed gedragen wordt door zowel het schoolteam, de leerlingen als culturele en/of gemeentelijke
instanties. De tips van de instanties voor subsidieaanvragen zijn in onze regio heel bruikbaar gebleken.
Er loopt nu nog één subsidieaanvraag bij het Schipholfonds.
Wat is het resultaat?
Fase 2 is inmiddels gestart. In eerste instantie worden nu de randen van het schoolplein voorzien van veel groen. Veel tegels eruit. Die worden op het natuurpad achter
de school getransformeerd naar groenbakken. Ook wordt het met hergebruikte tegels
gecreëerde podium voorzien van een grote boomstambank, waardoor er buitenlessen
kunnen worden gegeven. Ook zijn er een aantal bomen besteld én wordt van Ee weer
ingeschakeld voor 2 aanvullende speeltoestellen op zowel het voor- als achterplein.

Hoe heeft u schoolpleinbudget verhoogd?
Wij hadden bijna geen schoolpleinbudget. Maar we zijn erg
creatief met het werven van diverse fondsen. Zo hebben we
een sponsorloop georganiseerd. We hebben de NPO gelden
aangevraagd ten bate van het schoolplein. Daarnaast hebben
we verschillende subsidies aangeschreven. Landschap Nrd.
Holland, Rijnland (vergroening en verblauwing) en Tata Steel.
Hoelang duurde dit proces?
We zijn nu ongeveer 1,5 jaar bezig. Inmiddels is fase 1 afgerond en zijn we budget aan het
verzamelen voor fase 2, de echte vergroening. We blijven ons inzetten om geld op te halen,
zodat we nog meer fases kunnen realiseren.

Harry van der Burg
Docent bewegingsonderwijs
Pleinwerkgroep SBO De Boekanier

Deze scholen genieten al van een opgeleverd schoolplein.
Opgeleverde schoolplein - projecten

ybeer
Tilburg - KDV De Tedd
Leiden - Pi De brug
21-10-2021

12-11-2021

En verder...

een Waddinxv school
Rehoboth
21

24-11-20

BS Melodie
16-12 Rijswijk - Pr. Ireneschool
9-12 Den Haag
IJsel
2-12 Capelle ad
lijfboom
O
e
D
- BS
n
18-11 Voorthuize
hschool
- Van Den Berg
- IKC IJmond
10-11 IJmuiden
Caleidoschool
5-11 Almere -

Gratis persoonlijk schoolpleinadvies
Kosteloos adviesgesprek bij jullie op locatie.
Vrijblijvende offerte binnen budget.
Proffesionele ontwerptekening in 2D of 3D.
Keuze uit 600+ gecertificeerde speeltoestellen.
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Een goed schoolplein, daar pluk je de vruchten van!

Bekijk een opgeleverd
project mét
video beelden!

Ontdek hoe plezier écht tot leven komt
Bedenken, bouwen en onderhouden van schoolpleinen.
Daar zijn we sterk in. Bij Van Ee gaan plezier en visie samen.
Het resultaat? Jarenlang speelplezier voor iedereen!

3. Van Ee Speel concept®

Op basis van 30 jaar ervaring ontwerpen onze experts,
samen met jullie, een speelplein waar plezier tot leven komt.
Looplijnen, speelzones, competenties, groenvoorziening...
aan alles wordt gedacht! Wetenschappelijk onderbouwd met
oog voor detail.

2. Kader
Het aantal leerlingen, de grootte en ligging van het plein én
de omgeving zijn, net als het budget, belangrijke elementen
om mee te nemen.

1. Visie van de school

De visie van de school op het gebied van spelen én de
wensen van leerlingen, leerkrachten, ouders en het
schoolbestuur zijn het startpunt van het nieuwe plein.

Van Ee Speel
0342 751 958
De Standerd 6, 3774 SC Kootwijkerbroek
www.vaneespeel.nl
info@vaneespeel.nl

Vrijblijvend sparren?
Neem vandaag nog contact op!
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