
info-filmpje speelplaats

Drakenhof



de speelplaats

Waarom is ze heraangelegd?



De oude speelplaats

Saai en grijs

Veel lawaai

Veel asfalt

Weinig variatie

Weinig natuur

Putten, brokken





Visie nieuwe speelplaats Drakenhof

Gevarieerd. Voor elk wat wils!

Plezierig. Leuk en fijn voor iedereen.

Leerzaam. Leren in eigen handen nemen.

Groen. Spelen en leren in van en met de natuur.

Duurzaam. Lang leve onze speelplaats!





Visie nieuwe speelplaats Drakenhof



Drakenhof is een Ecoschool





We wonnen wedstrijden met onze plannen





10 voordelen van natuur op school
1. Natuur voor kinderen. 

Contact met natuur voor kinderen die opgroeien in de stad.

2. Jong geleerd is oud gedaan.

Natuur om in te spelen en ook om van te leren. Planten, 
bessen en dieren herkennen gaat een stuk vlotter in het echt 
dan uit boeken. En er zijn ook raakvlakken met bvb: 
berekenen van oppervlakte, drijven, rugvriendelijk heffen,..



10 voordelen van natuur op school

3. Een plekje voor iedereen.

Een natuurspeelplaats draagt bij tot het welbevinden. Er is 
veel variatie: actieve, creatieve en rustige zones. Ook het 
verschil in ondergrond en reliëf prikkelt de zintuigen.



10 voordelen van natuur op school

4. Goed voor de mentale gezondheid.

Kinderen (en volwassenen) die regelmatig in de natuur 
vertoeven voelen zich gelukkiger. Het werkt tegen stress, 
depressies en burnout. Groen brengt rust en helpt kinderen 
om zich in de klas beter te concentreren.





10 voordelen van natuur op school

5. Meer samenwerking, minder ruzie.

Op een klassieke speelplaats zie je vaak dezelfde kliekjes 
met dezelfde activiteiten, overbevraging van een 
speeltoestel, verveling of competitie. Natuurplekken 
stimuleren iedereen en bouwen bruggen.



10 voordelen van natuur op school

6. Goed voor de fysieke gezondheid.

Kinderen, vooral meisjes, bewegen meer en gevarieerder.
Het helpt ook voor de motorische ontwikkeling: prullen met 
fijne materialen, balanceren, klimmen, hangen,...



10 voordelen van natuur op school

7. Risico-vaardigheden opdoen.

Door in contact te komen met aanvaardbare risico’s, leren 
kinderen op een veilige manier er goed mee om te gaan.





10 voordelen van natuur op school

8. Actief burgerschap en groepsgevoel.

Wanneer de speelplaats samen is gemaakt en samen onderhouden 
wordt, leren kinderen meer verantwoordelijkheid nemen en een 
hecht team te vormen. Ook voor de ouders die mee werken, 
ontstaat een goede band met elkaar en met de school.



10 voordelen van natuur op school

9. Leuker en anders toezicht.

Minder ruzie en storend gedrag, maakt het toezicht leuker. 
Doordat toezichters niet alles in één oogopslag kunnen zien, 
bewegen ze meer over de speelplaats en nemen een 
stimulerende rol in. 



10 voordelen van natuur op school

10. Beter voor klimaat en biodiversiteit in de stad.

Door ontharding van de ondergrond wordt de hittestress en 
regenwateroverlast tegengegaan.
Vergroening en insectenvriendelijke beplanting bevordert de 
biodiversiteit, zowel qua planten als het bijenbestand.





Het grondplan



Balsporten op de speelplaats

Voetbal, 
korfbal, 
basketbal, 
… 

het is er 
allemaal!



veelgestelde vragen

Wat met de (vuile) kleren?



Welke kledij laat ik mijn kind dragen op school?
Bij de aankoop van (uniform)kledij mag je ervan uit gaan dat 
je kind niet alleen op de schoolbanken zal zitten, maar ook 
zal spelen.

Uniform betekent dus niet dat je kind met dure kleren naar 
school moet komen. 

Kledij met een speelvlek, die je niet helemaal weg gewassen 
krijgt, mag gedragen worden op school.





Hoe reageren op vuile kleren?
Het hangt ervan af hoe je er als ouder zelf naar kijkt.

Je kan de vuile kleren van je kind zien als een teken 

● dat je kind in de natuur gespeeld heeft, wat goed is voor 
zijn gezondheid en ontwikkeling. 

● en dat je kind die schooldag ook veel speelplezier heeft 
beleefd!



veelgestelde vragen

Is dat niet gevaarlijk?



is een groene speelplaats gevaarlijk?
Is een groene speelplaats gevaarlijker dan een stenen 
speelplaats? 

Uit onderzoek blijkt het tegendeel!

"De meeste ongelukken vinden niet plaats op een groene 
speelplaats, maar op het klassieke stenen speelgedeelte. 
Daar botsen en vallen de kinderen vaker."



een gevaar is niet altijd een risico
Een risico is een combinatie van:

● Blootstelling. 
Hoe vaak komt het kind in contact met het gevaar?

● Impact of ernst.
Wat kunnen de gevolgen zijn? Hoe erg zouden die zijn?

● Waarschijnlijkheid: 
Hoe groot is de kans dat dit zou gebeuren?

De grootste gevaren op een speelterrein zijn vallen en 
beknelling. 



Een schram, een buil, een verzwikte pols... Het mag. 
Maar als het vaak op dezelfde plek gebeurt, dan is er een 
probleem en moet die plek bekeken worden.

Door in contact te komen met aanvaardbare risico’s, leren 
kinderen op een veilige manier er goed mee om te gaan.



zijn gladde boomstammen gevaarlijk?
Keurder van speelterreinen: "Ook bij regenweer mogen 
boomstammen toegankelijk zijn. 

Zorg dat leerlingen zacht kunnen vallen.

U zal zien dat dit niet zo vaak gebeurt: kinderen vermijden 
het snel, want uitglijden en vallen is niet fijn."

“In Drakenhof hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen nooit 
hoog van een boomstam kunnen vallen.” 



wat als kinderen boomschors, houtsnippers, kiezeltjes 
of zand in hun mond steken?
"Dat is vies, dus ze zullen het ook snel terug uitspuwen."

Preventieadviseur: "Gebruik hier uw gezond verstand. Als een 
kind los materiaal in de mond steekt, laat je het uitspuwen 
en even spoelen met water (en dat ook uitspuwen) en klaar."

“In Drakenhof hebben we voor de zekerheid toch niet gekozen 
voor kiezeltjes.”



zijn doornen gevaarlijk?
"Doornen in looplijnen, zijn niet aangewezen. Maar aan de 
kant kan u zeker laten staan! Soms zorgen ze ook voor een 
natuurlijke barrière om te vermijden dat de kinderen ergens 
komen waar ze niet mogen komen. Veel leuker dan hekken." 

"Het is goed als er eens iets met doornen staat: dat wordt 
namelijk niet uitgetrokken en zo hebben we zeker groen dat 
blijft staan!"

“In Drakenhof staan enkele struiken met doornen tegen de 
muur.”



zijn verstop-plekjes gevaarlijk?
Preventieadviseur: "Ik hoor vaak: we moeten leerlingen 
overal kunnen zien, ze mogen zich niet kunnen verstoppen. 
Maar wat is nu net leuker dan je verstoppen? Voor mij moet 
het kunnen!
Sommige leerlingen zoeken het ook op om tot rust te komen. 
Het is dus echt heel waardevol. Wat is trouwens het stoutste 
dat ze kunnen doen? Dat valt meestal echt wel mee. "

“In Drakenhof zijn er verstop-plekjes maar doorgaans toch 
goede zichtbaarheid.” 





zijn ondiepe plassen gevaarlijk?

Keurder van speelterreinen: "Water is zalig om mee te 
spelen. Ik zou het dus zeker aanraden. Het risico dat een 
kind zoveel regenwater drinkt dat hij er ziek van wordt, is 
klein. Ik zou het dus zeker niet laten."



zijn betonnen boordstenen gevaarlijk?
Keurder van speelterreinen: "Velen zeggen: dat is te scherp. 
Maar zo scherp zijn ze echt niet, ga er maar eens met je 
hand over. De hoeken zijn bovendien afgerond. 

En wat als je er op valt? Dan moet je al heel ongelukkig 
vallen om er iets ernstig aan over te houden. Dat is 
natuurlijk niet helemaal uitgesloten, maar dat kan overal 
gebeuren."

“In Drakenhof zorgen we voor extra planten zodat scherpere 
hoeken minder bereikbaar zijn.”





Een plekje voor elk kind



Veel speelplezier!

Op de nieuwe speelplaats.


