
 

 

 

VISIETEKST PROJECT KLIMAATGEZONDE SPEELPLAATS OLVP WATERMOLENDREEF 

 

Ruimte voor beweging en rust, natuur-lijk in ’t groen, daar is het ons om te doen! 

 

1. RUIMTE VOOR BEWEGING 

 

 Onze school is een bewegingsgezinde school: sport en spel, in een geest van sportiviteit en 

fair-play, nemen bij ons een belangrijke plaats in tijdens en buiten de lesuren.  Wij vinden dan 

ook dat onze speelplaats voldoende bewegingskansen moet bieden en avontuurlijk genoeg 

moet zijn zodat kinderen ongedwongen motorische vaardigheden gaan oefenen: lopen, 

klimmen, springen, kruipen, gooien, … .  Ook het trainen van fijn-motorische vaardigheden 

hoort hierbij.  Alles begint bij bewegen: “Een gezonde geest in een gezond lichaam!” Of: “Al 

bewegend leren en al lerend bewegen!” 

 

2. RUIMTE VOOR RUST 

 

   In een bewegingsgezinde school moet er soms rust opgezocht én gevonden kunnen worden.  

Op onze speelplaats zijn vaak veel kinderen op een beperkte oppervlakte samen; wat zorgt 

voor drukte, lawaai en soms conflicten.   We willen graag plekjes creëren die door hun 

vormgeving kinderen uitnodigen om tot rust te komen en dit bij alle weersomstandigheden.  

Een speelplaats die, mede door de aanwezige natuurlijke elementen,  ook uitnodigt tot 

creatief en fantasierijk  samen-spel vermindert allicht een aantal conflicten die ontstaan uit 

verveling en creëert zo ook meer rust.  Onze speelplaats moet ook de verschillende zintuigen 

aanspreken: voelen, zien, horen, ruiken, … .   

 

3. NATUUR-LIJK IN ’T GROEN 

 

De wind, de zon, water, bomen, planten, … kunnen zien, horen, ruiken, voelen: natuur is vaak 

rust-gevend. We willen dan ook de natuur ‘natuurlijk’ binnenbrengen op onze speelplaats, 

zodat ze een plek wordt die ook uitnodigt om tijdens de lesuren met de kinderen naartoe te 

gaan om als verlengde van het klaslokaal leerstof te kunnen bijbrengen, bv. i.v.m. de 

seizoenen.  Ook voldoende  ‘leefstof’ vinden we belangrijk: dit gaat niet enkel om de natuur  

respecteren, maar ook om er samen voor zorgen. Aandacht voor duurzaamheid en klimaat, 

zowel in de opbouw als in de beleving van onze speelplaats, vinden wij dan ook belangrijk. 


