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vErlEngstuk klaslokaal
het schoolplein vervult verschillende functies, 

waarvan spelen in een leerrijke en vertrouwde 

omgeving een van de belangrijkste is. ook is het 

een plek waar kinderen samenkomen, sporten 

en bewegen, de leerstof van de lesmethoden 

verwerken, leren van elkaar en van de natuur. 

zeker nu biedt de buitenruimte van de school 

extra mogelijkheden voor uitbreiding van het 

lesaanbod en het geven van bijvoorbeeld lessen 

in de buitenlucht.

buitEnlEssEn En bEwEgEnd lErEn
de buitenruimte van een schoolplein biedt enorm  

veel kansen om het onderwijs van binnen, buiten 

op het plein door te trekken. zo wordt het plein  

naast een plek om te ontspannen tussen de 

lessen door, ook een ‘extra buitenlokaal’. neem 

bijvoorbeeld de klas mee naar buiten voor buiten-

lessen. maak lessen interactief door middel van 

bewegend leren. wist u dat hier ook speciale 

lespakketten voor zijn? hét complete lespakket 

voor bewegend leren is 321Start! met zes speel-

aanleidingen voor op het plein, mappen met 

leskaarten voor onder-, midden- en bovenbouw 

én een workshop gegeven door leerkrachten uit 

het onderwijs gespecialiseerd in bewegend leren. 

wanneer u dit pakket integreert op uw school-

plein bent u helemaal klaar om bewegend leren 

onderdeel te maken van het lesaanbod op school. 

Het scHoolplein 
als vErlEngstuk van 
Het klaslokaal

een goed ingericht schoolplein draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs; het is 
een verlengstuk van het klaslokaal. het biedt kansen voor het geven van buitenlessen 
en bewegend leren in de buitenlucht. hoe richt je het schoolplein hier optimaal voor 
in? neem bij nieuwbouw en herinrichting de buitenruimte goed onder de loep en kijk 
waar de kansen liggen voor een schoolterrein.

voorBeelden van Bewegend leren 

met 321Start! leSpaKKet op een 

Schoolplein (middelrode) en een 

Struinpad (wolvega).

parade
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scholenbouw

bewegend leren is daarbij ook nog eens leuk om 

te doen, voor zowel leerkrachten als leerlingen. 

heerlijk in de buitenlucht en, misschien wel de 

belangrijkste reden, de lesstof blijft beter hangen. 

een kans die u zeker niet moet laten liggen bij 

(her)inrichting van het plein.

buitEnruimtE biJ niEuwbouwplannEn
wanneer bouwplannen voor nieuwbouw of 

renovatie worden vormgegeven, hoort hier een 

gedegen plan en ontwerp voor herinrichting van 

de buitenruimte bij. laat het huidige plein hier-

voor goed analyseren. wat zijn de sterke punten 

in de huidige situatie, wat moet behouden blijven 

en wat zijn de wensen voor de toekomst. wordt 

het plein gedeeld met andere instellingen? zoals 

steeds vaker het geval is bij integrale kindcentra 

en multifunctionele gemeentegebouwen. ook de 

wijk eromheen, een bibliotheek, culturele centra, 

winkels, kinderopvang en wijkgebouwen maken 

vaak gebruik van dezelfde buitenruimte. een 

compleet ontwerp voor buiten spelen, bewegen, 

ontmoeten en leren is de sleutel tot succes.

in dE praktiJk
bouwplannen bieden dus zeker aanleiding om het 

plein een flinke make-over te geven. maar ook 

met een goede analyse van het huidige plein en 

met optimalisaties in de bestaande situatie kom 

je al een heel eind. er is niet één standaardoplos-

sing, het is altijd maatwerk. zo is bijvoorbeeld bij 

de nieuwbouw van cbS de regenboog in bedum 

de buitenruimte compleet opnieuw ingericht met 

infra en speeltoestellen. dit betrof een totaalplan 

voor de versteviging van het pand, waarbij zowel 

de aanbouw van de school als de buitenruimte 

op elkaar zijn afgestemd. de nieuwbouw en 

het oude monumentale pand zijn nu mooi één 

geheel met de buitenruimte. er is ruimte voor 

spelen, sporten en leren, met natuurlijke elemen-

ten en een stuk vergroening van het schoolplein. 

hier zijn oud en nieuw prima samengegaan en 

zijn de school én de buitenruimte weer helemaal 

klaar voor de toekomst.

monumentaal pand met aan-

Bouw en herinrichting van  

de Buitenruimte in Bedum.

BOerplay
0183-402366
info@boerplay.com
www.boerplay.com

aandachtspunten
waar moet u zoal op letten bij een plein-

check en het ontwerp & inrichting van een 

schoolplein?

•  zonering

•  inrichting voor ieder menstype (rauwers, 

douwers, bouwers en schouwers)

•  bewegend leren

•  sporten & bewegen

•  ontmoeten

•  natuurbeleving

•  mobiliteit & verkeersbewegingen

www.boerplay.com/schoolplein-als- 

verlengstuk-klaslokaal/
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pleincheck Bij schOOl-
pleininrichting
neem ook uw schoolplein 

vandaag nog onder de loep 

en laat Boerplay een plein-

check uitvoeren. er wordt dan 

een vrijblijvende analyse van 

het plein gemaakt, inclusief 

adviesrapport (ook mogelijk-

heid tot maken van afspraken 

op rustige momenten in de 

schoolvakanties). wij helpen 

u om van uw plein een fijne, 

leerrijke en inspirerende plek 

te maken! 

mailto:info@boerplay.com
www.boerplay.com
www.boerplay.com/schoolplein



