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Speelplaatsen: vroegere werking



Speelplaats BOS

1. Speeltijden voor- en namiddag (tot maart 2021) voor L1, L2 en de kleuters



Speelplaats BES

1. Speeltijden voor- en namiddag L3 tot L6

2. Middagspeeltijd voor iedereen



Grasveld naast turnzaal

1. Niet gebruikt



Speelplaatsen: huidige werking



Speelplaats BOS

1. Voorlopig niet meer gebruikt. Grasveld wordt hersteld in de paasvakantie.



Speelplaats BES- Het Pleintje

1. Week A: speeltijden voormiddag voor iedereen, in de namiddag gaan de 

kinderen van L3 tot L6 naar het Pleintje. 

2. Week B: speeltijden namiddag voor iedereen, in de voormiddag gaan de 

kinderen van L3 tot L6 naar het Pleintje. 

3. Middagspeeltijd voor iedereen



Vergroening van de speelplaats
https://www.kortrijk.be/vergroenen-speelplaats

https://www.kortrijk.be/vergroenen-speelplaats


Vergroening van de speelplaats
Mogelijkheden



Speelplaats BOS

1. Gebruiken als rustige zone (kleuters die even buiten spelen)

2. Gebruiken als rustige werkzone of ontdekzone voor het lager

3. Wordt hersteld: gras wordt bijgezaaid, houtsnippers waar veel getrappel is of 

waar gras niet kan groeien.



Speelplaats BES

1. Uitdagender en groener maken. En ontharden!

2. Grasveld wordt hersteld in de paasvakantie



Grasveld naast turnzaal

1. Wordt zone met moestuinbakken: per groep hebben de kinderen 1 moestuinbak.

2. Later kan misschien de ganse zone gebruikt worden als moestuin.



Het Pleintje

1. Blijven inzetten op het Pleintje. Kinderen kunnen misschien ook ‘s middags (vanaf 12:30) voor een

halfuur naar het Pleintje.

2. Kinderen hebben in maart 2021 kunnen kiezen welke speeltuigen eind oktober naar het Pleintje

zullen komen.

3. Ideaal door de grotere ruimte. Enige nadeel: verplaatsing uit de school en toezicht op het (niet

afgesloten) Pleintje: steeds twee mensen nodig i.f.v veiligheid.



Vergroening van de speelplaats
Aanpak en visie



Tijdstabel

1. Maart 2021: uiteenzetting in de groepen door de directeur. Opdracht aan de kinderen: teken je 

droomspeelplaats. Verdeel de speelplaats in zones.

2. 1 april 2021: infoavond ouders

3. 2 april 2021: ontwerpen kinderen binnen

4. 22 april 2021: verdediging dossier voor subsidiecommissie door directeur

5. Na de paasvakantie 2021: aankoop spelmateriaal (speelkoffers)

6. Na de paasvakantie 2021: leerlingenraad waarin de verschillende voorstellen worden besproken

7. Mei, juni: verfijnen voorstellen kinderen, participatie ouders (door zelf ontwerp in te dienen) en 

komen tot enkele consensus inzichten,

8. Zomer en najaar 2021: aanstellen en finaliseren van een ontwerp



Uitdagingen

1. Een goed ontwerp met beperkte middelen

2. Financiële middelen vinden

3. Een realistisch tijdskader voor de vergroening dat toch zo snel mogelijk zichtbaar moet worden



Vragenronde


