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,,Het was prettig dat een partij als Van Ee
vanuit eerdere ervaringen meedacht. De
adviseur was regelmatig hier aanwezig om
dingen door te spreken. Niets bleek onmogelijk
en het contact was altijd prettig. De kinderen
zijn niet meer naar binnen te krijgen. Dat zegt
wat mij betreft genoeg!’’
School De Bloktempel uit Son en Breugel

Alstublieft!
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.
Als het gaat om een nieuw plein kiest zo’n
17% van de scholen voor ‘het groene
schoolplein’. Het aantal geïnteresseerden is
veel hoger, maar als men alles op een rijtje
zet, kiest men doorgaans toch voor een
ander type schoolplein waarbij elementen
van het groene schoolplein zichtbaar
blijven. Op pagina 9 leest u tips over de
inrichting van een ‘groen schoolplein’.

‘De medewerkers en de leiding
van Van Ee zijn bij zonder servicebereid en zetten graag een extra
stap om het eindresultaat tijdig
op te leveren. Ik ben bij zonder
tevreden’.
British School of Amsterdam uit Amsterdam

In deze schoolpleinkrant tonen we 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
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De Kern - Ede

Opening
schoolplein

Basisschool de Kern is een openbare basisschool
in de wijk Kernhem te Ede. De school is opgericht
in 2000 en heeft inmiddels zo’n 450 leerlingen.

De
Kern
- Ede

Voetbalgoal
Chillplek

Toegepaste

Speeltoestellen

Hangmatschommel

Hangmatschommel

Behendigheidsparcours

Driedelig duikelrek

Robina schommel voor kinderen
van 3 tot 15 jaar met een mand
van ø125 cm.

Behendigheidsparcours met
waggelpad voor kinderen van 4
tot 12 jaar.

Robinia duikelrek met 3
rekstokken voor kinderen
vanaf 6 jaar.

€ 2.060,-*

€ 2.939,-*

€ 808,-*

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

Behendigheidsparcours

Waarde van dit
schoolplein

€ 25.000
Incl. ontwerp, toestellen, ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.

Driedelig duikelrek
Zandbak
Top 3 competenties
Coördinatie
Inzicht
Doorzettingsvermogen
Uitleg over de competenties vindt u op de laatste pagina.
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Schoolplein

Heuvel
Steptoe

Alphons Laudy

Klimmen, kruipen, glijden en fantaseren!
Deze veelzijdige heuvel is er in
verschillende maten en vormen.

- Amsterdam

€ 14.550,-*

Verkeersplein
Ontwerp je eigen verkeersplein!
Deze pleinplakkers zijn er in
verschillende vormen en maten.
Verkrijgbaar met parkeervakken,
verkeersborden en andere
bijbehorende spelelementen.

Waarde van dit
schoolplein

Watertafel
Kinderen vinden het heerlijk om met water te spelen! Waterspelen
stimuleert het creatieve denken van kinderen.

€ 85.000
Incl. ontwerp, toestellen, ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.

€ 10.513,-*

Palenbos
Balanceren is voor kinderen een echte uitdaging! Stapje voor stapje tussen de palen
door kom je steeds dichter bij het einde
van het parcours.
€ 2.139,-*

Schommel
In deze nestschommel kunnen
kinderen heerlijk zweven!
€ 2.793,-*

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

*Alle prijzen zijn 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

EEN GROEN SCHOOLPLEIN
ZONDER ‘GEDOE’ ?

Dat kan! Het is helemaal niet moeilijk én biedt een andere dimensie voor kids, ouders en
leerkrachten. Maar op een groen schoolplein worden kinderen wel sneller vies. Op vakantie
hebben ouders hier niet zo’n probleem mee, maar iedere dag vies uit school is een ander verhaal.
Ook het onderhoud is een aandachtspuntje. Heeft de school ouders met groene vingers die elke
week kunnen helpen, dan komt het onderhoud wel goed. Zo niet, dan bestaat de kans dat het
nieuwe schoolplein al snel een onaantrekkelijk grauw en chaotisch aanzicht biedt. Kan dat ook
anders? Ja, zeker! Met deze 5 tips blijft je groene schoolplein goed beheersbaar.

WANNEER KIEST MEN VOOR
EEN GROEN SCHOOLPLEIN?
Zo’n 17% van de scholen kiest bij de (her-)
inrichting van het schoolplein volgens de
principes van het ‘groene schoolplein’.
Een plein vol zand, water, boomstammen,
bosjes, heuvels, takken en keien. Dit biedt
meer ruimte om de natuur te ontdekken
en samen te spelen.

‘KLINKT GOED, MAAR HOE
VOORKOM IK GEDOE?’ NOU ZO!
Veel groene schoolpleinen blijven helaas niet
groen, maar worden al snel grauw en leveren
veel rommel op. Hoe voorkom je dit?

1.
We hebben Arend-Jan heel vaak naar school laten
rijden. Misschien heeft hij ooit wel eens het gevoel
gehad voor niets te komen, maar er kwam nooit
gemopper. Soms best wel brutale vragen gesteld
maar er werd altijd vriendelijk geantwoord. Ook
tijdens de realisatie bleek hoe gepassioneerd jullie
mensen zijn. Vooral Bram, hij kwam er maar niet over
uit hoe een mooi plein wij nu hebben. Nog bedankt
voor de prachtige hekjes op de klimheuvel, Bram!
Eben-Haëzerschool uit Bennekom
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CREEËR PRAKTISCHE,
BEHEERSBARE SPEELZONES

Door speelelementen, groen, water, vrije
ruimte en chillplekken via zones evenwichtig
over het plein te verdelen, ontstaat afwisseling én structuur. Geef iedere zone een passende ondergrond. Belangrijk: denk goed na
welk soort ondergrond op welke locatie ligt.
Zones met zand of water positioneer je op een
afstandje van de ingang. Zo lopen de kinderen
eerst nog over tegels het zand van hun schoenen en blijft de school schoon. Fijn!
Nieuwsgierig geworden naar
meer? Download ons eBook
over groene schoolpleinen op
onze website!

2.

VOORKOM ROMMEL, BAKEN AF

3.

BEHOUD EEN NATUURLIJKE,
MAAR OPEN UITSTRALING

Het groene plein dreigt een chaos te
worden, wanneer losse materialen
niet goed worden afgebakend. Zand, houtsnippers, water en planten worden namelijk
heel gemakkelijk verspreid over het plein.
Opsluitbanden of bijvoorbeeld boomstammen tussen zones bieden hiervoor uitkomst.

Grote struiken, partijen takken die dicht
bij elkaar staan: kinderen ervaren dit soms
als onveilig of beklemmend. Plaats hoge
begroeiing daarom op logische plekken en
houd voldoende open ruimte voor vrij spel.

4.

KIES MINIMAAL ONDERHOUD

Bespaar hoge kosten op onderhoud,
maar investeer in efficiënte materialen:
sterke planten die blad behouden, bomen
die je weinig hoeft te snoeien, traaggroeiend gras of veiligheidsgras en (robinia)houten speelelementen.
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Schoolplein

De
Bron
- Stroe

Klimtoren
Touw
Tovertoren

Duikelrek

Schommel

Letterspel

Waarde van dit
schoolplein

Behendigheidsparcours

€ 50.000

Zandbak

Schommel

Tovertoren

Junglepad

Duikelrek

Klassieke houten schommel
voor kinderen van 4 tot 15 jaar.
Met 2 rubber zittingen.

Speeltoren met evenwichtsparcours, klimwand en glijbaan voor
kinderen van 4 tot 12 jaar.

Junglepad voor kinderen van 3
tot 12 jaar. Met stappaaltjes en
andere evenwichtstoestellen.

Robinia duikelrek met 2
rekstokken voor kinderen
vanaf 6 jaar.

€ 1.638,-*

€ 12.123,-*

€ 2.660,-*

€ 576,-*

*Alle prijzen zijn 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

Schimmelpenninck

Inclined Twine
Balanceer over de evenwichtsbalk tussen
de palen door! Wie durft met losse handen?

- Hoevelaken

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

€ 631,-*

Waarde van dit
schoolplein

Be Bop
Deze klimtoren van wel 4 meter hoog biedt kinderen veel uitdaging!
Klimmen in het net of op de speciale trap en daarna met een vaart van
de glijbaan!
€ 10.590,-*

€ 25.000
Incl. ontwerp, toestellen, ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.

Clustered Stilts
Stap op het volgende toestel en spring van de ene stelt
naar de andere stelt.
€ 1071,-*

Top 3 competenties
Lef
Coördinatie
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

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’.

DE WAS EIST ONDER MEER:

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.

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.

WARENWET BESLUIT
ATTRACTIE- & SPEELTOESTELLEN

TER WAARDE VAN € 300,- VOOR EEN GRATIS 3D ONTWERP.

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? Nou stel je maar eens voor, als 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

