
Verwerking enquête groene speelplaats 
 

 

 

Ouders van 62 leerlingen namen deel aan de bevraging. 
Dit komt neer op 66% van de school, met dank voor jullie inbreng. 

 
 

 

De speelplaats achteraan wordt gezien als het meest aantrekkelijk.   
De speelweide en het binnenplein zullen in de toekomst ook onder handen genomen worden.  
We opteren om dit avontuurlijker, uitdagender  en educatiever te maken.  
De eerste aanpassingen  zullen in het voorjaar 2020 gebeuren.  

 



Som maximum drie positieve kenmerken op van de huidige speelplekken op 
school: 

 

Uit de bevraging viel op dat de meeste onder jullie onze speelplekken ervaren als: 
- een groene omgeving 
- een plaats met veel spel- en beweegmogelijkheden 
- een plaats met veel ruimte om te spelen en te beleven 

 
 

Som maximum drie eerder negatieve kenmerken op van de huidige 
speelplekken op school: 

Het binnenplein wordt momenteel door de bevraagden gezien als ‘niet optimaal gebruikt’. 
Deze ruimte zullen we dan graag mee aanpakken in onze tuinplannen. 
De grote meerderheid ervaart het gebrek aan overkapping vooraan als een groot probleem.  
Daarnaast zullen we ook bij onze plannen rekening houden met voldoende schaduwplekken 
achteraan. 

 
 

 

Het valt op dat jullie een speelplaats zien als een bewegingsruimte, met nood aan plaats om te 
kunnen spelen. 
Toch willen we met onze school een speelruimte creëren waar iedereen zich goed voelt. Waar er 
zowel ‘speelhoeken’ als ‘rustige hoeken’ zijn.  

 



 

Leuk om te lezen dat jullie openstaan voor een gedifferentieerd aanbod op onze speelplaats waar 
kinderen zich mogen uitleven. 

 
 

Omschrijf de ideale speelplaats voor jouw kind(eren): 

Duidelijk komt naar voor dat jullie een uitdagende speelplaats willen voor alle leeftijdsgroepen, 
met daarnaast ook rustige plekjes. Jullie hechten ook veel belang aan een groene omgeving met 
bomen en struiken.  

 
 

 

44% van de ondervraagden vindt dat alle kinderen samen op de speelplaats mogen spelen. In de 
nieuwe speelomgeving zal er occasioneel opgesplitst worden naar gelang de noden. Er zullen ook 
voldoende speelmomenten gecreëerd worden om klasoverschrijdend samen te spelen. 

 



 

De meerderheid ziet geen probleem mbt de veiligheid. In de plannen voor de nieuwe speeltuigen 
houden we rekening met de veiligheidsvoorschriften.  

 
 

 

We zijn zeer blij om te zien dat jullie, als ouder, ook jullie steentje willen bijdragen om dit project 
te steunen. We kunnen vanaf het voorjaar 2020 jullie hulp goed gebruiken, zowel materieel, 
financieel alsook bij de aanleg en onderhoud van onze nieuwe speelruimte.  

 


