
Onze 
Droomspeelplaats
Visie vanuit Focus



Werken aan de    ontwikkeling      van 
kinderen met 

Het nieuwe leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/?newsitem=e0bd37be-f900-417b-bf1a-f04e03c96f6b#!/


🡪Belangstellingscentrum

🡪Thema

🡪Richting geven
🡪Betekenisvol leren

Wat is een 
focus?Wat is het belang van 
werken met een focus?

🡪Doelbewust werken



Zillig werken 
vanuit een focus
Drie kernvragen:

- Wie zijn de leerlingen? Welke zijn hun 
opvoedings- en onderwijsbehoeften?

- Wat biedt/vraagt de context?

- In welke mate realiseren we het 
leerplan? Op welke manier inspireert 
het leerplan om ervaringen te 
verbreden en te verdiepen?



Kernvraag 1- Vanuit de leerlingen…

Klasgesprekken

Wat vertellen ze ons?

Wat weten we van 

onze kinderen?Enquête Droomspeelplaats





Kernvraag 1- Vanuit de leerlingen…

Klasgesprekken

Wat vertellen ze ons? Wat horen we?
Wat zien we?

Wat weten we van 

onze kinderen?Enquête Droomspeelplaats





Kernvraag 1- Vanuit de leerlingen…

Klasgesprekken

Wat vertellen ze ons? Wat horen we?
Wat zien we?

Wat weten we van 

onze kinderen?Enquête Droomspeelplaats
Looplijnen?

Speelzones?



Grondplan school LooplijnenSpeelzones

Observaties 
brengen 
looplijnen en 
speelzones in 
kaart die helpen 
bij de toekomstige 
indeling van de 
ruimte.



Kernvraag 2 - Wat biedt/vraagt de context?
Hoe ziet onze speelplaats er actueel uit? Gebouwen en 

accomodatie 





Kernvraag 2 - Wat biedt/vraagt de context?
Hoe ziet onze speelplaats er actueel uit?

Wat horen we van ouders?

Gebouwen en 

accomodatie 



Online bevraging van ouders via een 
Google Form met automatische 
analyse van de gegevens.



Kernvraag 2 - Wat biedt/vraagt de context?
Hoe ziet onze speelplaats er actueel uit?

Wat horen we van ouders?

Spelmateriaal?

Gebouwen en 

accomodatie 

Wat gebeurt er tijdens 
de speeltijd?

Leefregeltjes en 
afspraken



Leerkrachten



Kernvraag 3 - In welke mate realiseren we het 
leerplan?



Uitvoering
Aandachtspunten voor de realisatie 
van onze droomspeelplaats



Vanuit de leerlingen:

• veel leerlingen op relatief grote oppervlakte
• elkaar helpen en samen spelen is fijn maar soms moeilijk
• veel voetballers of voetbal is de enige spelmogelijkheid?
• verscheidenheid in leeftijd
• verscheidenheid in interesse
• meerdere zorgleerlingen

Leerkrachten; eigen visie op afspraken/beleving

Aandachtspunten



Vanuit de Context:

• weinig te doen (tijd + activiteiten)
• verveling
• vlakke ruimte, veel ruimte ingenomen door voetballers
• vage grens KO-LO fysiek +  vage afspraken
• verveling, kippenhok verdwenen, weinig groen
• verschillende afspraken, onduidelijk/handig voor leerlingen

Aandachtspunten



Vanuit het leerplan:

• initiatief en verantwoordelijkheid
• socio-emotionele ontwikkeling
• motorische ontwikkeling
• waardebesef en normen
• oriëntatie op beweging
• oriëntatie op de wereld-ruimte
• Innerlijk kompas
• Persoonsgebonden ontwikkeling

Aandachtspunten



� Invalshoek 1
� Creativiteit
� Zinneprikkelend
� Uitdagend
� ………..



CreativiteitKlankenmuur
Bouwhoek

TheaterpodiumZandbak

Voelmuur

Blote-voeten-pad





� Invalshoek 2
� Bewegen
� Sport 
� Spel 
� …..



Bewegen
SportVoetbalkooi Boomstammen

parcours

FietsparcoursBasketpaal

Klimmuur

Speelhuisjes





� Invalshoek 3
� Rust
� Sociale 

vaardigheden
� Babbelen
� ……



RustGras
Speelhuisjes 

Hangnetten “Goedmaakbankje”

Verstopplekjes

Zitbanken 





� Invalshoek 4
� Groen
� Bomen
� Planten
� ,,,,



GroenSchaduwbomen
Verticaal groen

GroentetuintjePlantenbakken 

Bloembakken

Grasveldje





Sfeerbeelden van 
afgewerkt project
Startpunt voor verdere uitbouw in 
de toekomst.






