Bedenkers en bouwers
van schoolpleinen en
speelplaatsen

RG

ROENEN

VE

RG

VE

www.vaneespeel.nl

ROENEN
Inspiratiemagazine juni - 2022

Natuur
op je plein
4

Spelen in het groen,
Basisschool Het Startblok

Spelen om het groen,
geen zwarte handen
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Ga voor een gratis
competentiecheck!
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Spelen in, om
óf zonder groen?
“Een groen schoolplein, is dat wel verstandig?” De afgelopen jaren
zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van groene schoolpleinen. Er zijn vele redenen om te kiezen voor een groen schoolplein.
Ook zijn er aandachtspunten waar je op moet letten. In deze editie
zie je leuke voorbeelden van scholen die hebben gekozen voor
spelen in, om óf zonder groen.
Een ding is zeker... een goed schoolplein draagt bij aan de ontwik-

Een plein vol groen!

keling van competenties van kinderen. Uitdagende speeltoestellen
en (natuurlijke) speelaanleidingen, zoals een boomstam of een
rotsblok, prikkelen de verschillende hersengebieden van kinderen.
Het resultaat? Kinderen bewegen meer, vervelen zich minder, en
leerkrachten ervaren meer rust in de klas... een verademing!
Met ruim 27 jaar ervaring bedenken en bouwen we school-
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pleinen op basis van een échte visie. Ons doel? Tevreden
leerlingen, leerkrachten, ouders en het bestuur.
Daarom kiezen ruim 2000 scholen voor Van Ee.
Wij kijken graag met je mee om ook jullie
droomplein te realiseren waar je jarenlang
plezier aan beleeft! Bel voor een gratis
adviesgesprek 0342 75 19 57.
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klanten blij gemaakt met een
geweldig ontwerp!

433

nieuwe speelplekken
gerealiseerd in 2021

600+

gecertificeerde
speeltoestellen

Veel lees- en kijkplezier,
Albert van Ee
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Basisschool
Het Startblok
Achterveld (UT)

ca. 900 m2

Natuur stimuleert
fantasie en creativiteit
Albert van Ee - Directeur
Van Ee Speel

113 leerlingen

Een nat pak,
vandaag mag het!

Groenmeter

Modder en water. Vies? Helemaal niet! Wist
je dat het bewezen is dat kinderen beter
presteren als ze vaak in aanraking komen
met groen. Op onze site vertellen we hier
meer over!

25-35K

Ontdek meer op vaneespeel.nl

Spelen in het groen
Basisschool Het Startblok
Ieder kind is uniek. Elk kind verdient onverdeelde aandacht en passend onderwijs. Op zijn eigen tempo kan en
mag een kind zich op spelenderwijs ontwikkelen. Toch hebben kinderen qua ontwikkeling een aantal punten gemeen. Albert van Ee, directeur van Van Ee Speel: “Het is bewezen dat kinderen die spelen op een groen
schoolplein beter presteren op school.”
Ook op basisschool Het Startblok heeft Van Ee het groener gemaakt. Door het plaatsen van een waterpomp, een
balanceerparcours en een spannende wilgentunnel is het plein een avontuurlijke ontdekkingsplek geworden!
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Samen het groen
onderhouden!
Op pagina 8 lees je hoe
Hilko Van Goor van CBS
De Schutse het onderhoud samen met de
ouders heeft opgepakt!
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Kindcentrum
Van den Bergh
Voorthuizen (GLD)

ca. 2400m2

Voordelen van beplanting op een groen schoolplein
De beplanting is een belangrijk onderdeel van de opbouw van een schoolplein.

236 leerlingen

Beplanting op het plein kan verschillende functies hebben:
1. Afscherming en beschutting

Spelen om het groen
Wel groene vingers, geen zwarte handen
Wel groene vingers, geen zwarte handen. Dat is het resultaat van spelen om het groen.
Wil je als school je plein vergroenen, maar het onderhoud binnen de perken houden? Kies dan voor plantvakken
die om de speelzones heen staan. Bij Van Ee Speel noemen we dit ‘spelen om het groen’.
Kindcentrum Van den Bergh in Voorthuizen is hier een mooi voorbeeld van. Op de foto’s en de bovenstaande
plattegrond is te zien dat de groenzones op afstand staan van de speeltoestellen. Dit zorgt ervoor dat kinderen
hun kleren schoonhouden en toch kunnen genieten van een groene omgeving.

Onderhoud veel werk?
Tip: laat kinderen helpen
Maak er een lesmoment van om leerlingen
te betrekken bij het ‘basisonderhoud’. Verdeel
het werk over verschillende groepen:

Met de juiste beplanting op de goede plek kun je een natuurlijke afscheiding maken. Zo
kun je bijvoorbeeld speelzones creëren met een specifieke functie (bijv. sport) of kun je

Groenmeter

hoekjes maken waar leerlingen zich kunnen terugtrekken of verstoppen.
2. Natuur dichtbij
Natuur op het schoolplein leert kinderen de verandering door de verschillende seizoenen
ervaren. Ook zien kinderen welke insecten of beestjes op welke planten afkomen. Koppel
hier een natuurles aan en het feest is compleet!

45-55k

3. Speelmateriaal
Bomen, struiken, planten en keien zijn leuke speelaanleidingen. Het geeft alle ruimte voor
creativiteit en fantasie. Klimmen, verstoppen of lekker gek doen met de afgevallen
bladeren en dennenappels. In mum van tijd verzinnen ze hun eigen spel.

Bossages naast een
toestel. Is dat wel
veilig?
In deze blog lees je alles
over wet- en regelgeving.

Groep 1&2: Blad opruimen & water geven
Groep 3&4: Het plein schoonvegen
Groep 5&6: Onkruid wieden & spitten

6

Groep 7&8: Bloemen en planten aanplanten
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Daarnaast was Van Ee Speel ook goed zichtbaar op internet en kregen we al snel een
duidelijke beeld van hun aanbod.
Ook de referenties spraken ons aan.
De samenwerking met Gert Ploeg, onze
contactpersoon bij Van Ee Speel, hebben we
als erg prettig ervaren. Door met elkaar in
gesprek te blijven, konden we uiteindelijk
samen een prachtig plan in elkaar zetten.
Hoe gaan jullie om met het onderhoud van
het plein? Wie zijn hierbij betrokken?
Van Ee Speel heeft ook op dit punt goed naar
onze wensen geluisterd. We hebben gekozen

Interview
CBS De Schutse
Wat was de reden voor een nieuwe
schoolpleininrichting?

voor beplanting wat tegen een stootje kan.

Er is zoveel meer
mogelijk dan je in
eerste instantie denkt
Hilko Van Goor
CBS De Schutse - Aalden

Het oude schoolplein was al zo’n 20 jaar oud.
De speeltoestellen waren al eens verhuisd van
locatie en waren inmiddels niet meer veilig.
Ook waren er verschillende speeltoestellen
weggehaald en niet vervangen. Het plein was
al een tijdje aan vervanging toe, maar dit werd
elke keer uitgesteld. Na intern overleg werd
duidelijk dat de situatie niet meer veilig was en
het plein echt aandacht moest krijgen.
We hebben toen een budget besproken
waarmee we plannen konden gaan maken.
Waarom is er gekozen voor een

In oktober (2021) hebben we bij een adviesbureau een groenplan laten maken wat we
1 op 1 hebben overgenomen. Zo zorgen we
ervoor dat het plein er netjes bij blijft liggen.
Het meeste onderhoud wordt door ouders
gedaan. Ook dit zegt weer wat over de draagkracht die we hebben weten te creëren binnen
de school. We ervaren dit als zeer positief.
Ben je nog niet uitgelezen? Lees dan het hele
interview op vaneespeel.nl

samenwerking met Van Ee Speel?

Producten op foto:
Speelhuisje LE20109 |
Robinia stilts LE20538

We kwamen op het punt dat we moesten
beslissen of we nu door zouden zetten of

Meer weten?

dat we het weer zouden uitstellen. Er is toen

0342 75 19 57

besloten bij drie partijen de vraag uit te zetten.

vaneespeel.nl

We hebben offertes opgevraagd bij verschillende leveranciers. We hebben het als fijn
ervaren dat Van Ee Speel met een mooi plan
kwam waarbij de offerte binnen ons aangegeven budget paste.
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Ontdek meer op vaneespeel.nl
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Inspirerende 3D visualisatie: Basisschool Amity

Spelen zonder groen
Verrassend leuk en onderhoudsarm!

Om een beeld te geven van hoe een plein eruit kan komen te zien, maken we bij Van Ee gebruik van
3D visualisatie. Met een visualisatie wordt al snel duidelijk wat de verhoudingen zijn. Hierdoor is het makkelijker
om je voor te stellen hoe mooi het is om over het nieuwe plein te lopen. Gaan jullie je plein aanpakken en ben je
benieuwd naar hoe dat eruit ziet in 3D? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Een plein zonder groen? Een mooie uitkomst wanneer er niet voldoende draagvlak is voor onderhoud. Om er toch
voor te zorgen dat leerlingen het positieve effect van groen hebben, kan er gekozen worden voor natuurlijke materialen. Bij basisschool Amity in Amstelveen werd er gekozen voor een mix van robinia en larix hout. Het hout, de
groene touwen en de organische vormen in het kunstgras zorgen voor een natuurlijke uitstraling.
Dankzij de kwaliteit van de toestellen is er extra lang speelplezier. Een duurzame keuze waar ook de volgende
generatie plezier van heeft!

Gratis ontwerp
ontvangen?
Neem vrijblijvend
contact op!
0342 75 19 57
vaneespeel.nl
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Competentiegericht pleinspelen
hoe scoor jij op jouw schoolpein?
Spelen, zwaaien, rennen, schommelen, graven én soms vallen… het hoort bij een kind en bij spelen op een schoolplein. Als kinderen zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn, initiatief nemen en zich veilig voelen, dan zijn de
basiskenmerken aanwezig om ontwikkelingsgericht te kunnen spelen. En dat is voor Van Ee Speel van belang.
Het effect is dat kinderen groeien op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch vlak. Een schoolplein wordt op
die manier een uitdagende leeromgeving voor kinderen van alle leeftijden.
De zeven competenties zijn bij Van Ee de basis voor elk schoolplein. Hoe scoort jullie schoolplein?

Sociaal

Emotioneel

Motorisch

Cognitief

Communicatief

Moreel

Expressief

Een competentiegericht schoolplein. Amity heeft het nu óók!
De zeven competenties... je kent ze vast wel. Bij Van Ee zijn ze de basis van elk schoolpleinontwerp. Want waar het
ene kind behoefte heeft aan klimmen en klauteren, trekt de ander zich liever even terug. De zeven competenties
zijn gekoppeld aan toestellen en speelzones. Op die manier ontwikkelen de leerlingen zich spelenderwijs en gaat
het leren van binnen in de school op een natuurlijke manier verder in de pauzes buiten.
Hieronder zie je een greep uit de toestellen die geplaatst zijn bij Basisschool Amity. De diversiteit aan
speeltoestellen zorgt ervoor dat ieder kind zich kan vermaken, op zijn of haar manier en tempo.

Intertwine

Roll n rope

Net bridge

Music panel

Weather panel

art. nr INT/S

art. nr RRP/S

art. nr NBR/S

art. nr PLP(MU)

art. nr PP(WS)

Gratis
competentie check
Benieuwd of jouw
schoolplein voldoet aan
de 7 competenties?
Neem vrijblijvend
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Toadstool

Main stage

Log cabin

Zandtakel

Waterbaan

art. nr STC/3

art. nr STG/1

art. nr LC#AB/S

art. nr 04.266.1

art. nr 04.424.1

contact op voor een
gratis adviesgesprek!
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Van Ee Speel,
brengt plezier in beweging!
BS De Kla4

Prinses Ireneschool

BS Dirk van Veen

#robinia #recycle #buitenklas
#chillen

#robinia #klimmen #klauteren
#glijden #veiligheidsgras

#natuurlijkspelen #schaduwdoek
#gezellig #buitenklas

BS De Vlucht

BS Al Amana

BS De Brug

#klimmen #klauteren
#rubbertegels #klimtoren

#kunststof #duurzaam #larikshout
#klimmen #klauteren #glijden

#robina #balanceren #speeleiland
#klimmen #glijden

Gratis
schoolplein
check

Elk jaar brengen we plezier in beweging
op ruim 400 speelplekken

Ben je benieuwd hoe we
samen plezier in
beweging krijgen op
jullie schoolplein?

Onder het motto “Nederland uit slaapstand halen”, hebben wij de afgelopen tijd weer heel veel leerlingen, ouders

We komen graag bij je

en leerkrachten blij gemaakt met een nieuw of opgeknapt schoolplein! Hierboven zie je een aantal voorbeelden

langs voor een

van tevreden klanten.

gratis schoolpleincheck!

Gert Ploeg
Ontdek meer op vaneespeel.nl
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Accountmanager | regio noord west

Meer weten?
0342 75 19 57
vaneespeel.nl

15

Van Ee Speel,
brengt plezier in beweging!

Gratis persoonlijk pleinadvies?
 Kosteloos adviesgesprek op locatie
 Gratis ontwerp van jouw schoolplein
 Keuze uit 600+ gecertificeerde speeltoestellen
 Vrijblijvende offerte binnen budget

Bedenkers en bouwers
van schoolpleinen en
speelplaatsen

vaneespeel.nl
Tel. 0342 75 19 57

