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Een schoolplein herinrichten in 15 acties
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Veel schoolpleinen zijn saai en kaal. Soms ziet zo’n
schoolplein er slecht uit. Tegels liggen los, er staan plassen
water en de planten in de bakken zijn dood. Wat zou het
leuk zijn om van zo’n plein een plek te maken waar kinderen
graag komen. Een plek waar kinderen vrij kunnen spelen,
kunnen bewegen, leren en uitrusten. Een plein dat de
fantasie prikkelt en waar kinderen als het kan ook buiten
schooltijd graag komen. Dat lijkt moeilijk, maar is het niet.

De Jantje Beton aanpak

Zeker niet als je speelspecialisten, de schoolkinderen, bij die
vernieuwing betrekt. Dat kan met de Jantje Beton Aanpak.
Als je daarnaast het hele proces opdeelt in verschillende
stappen, en kijkt welke acties je per stap moet doen, valt
het (her)inrichten best mee. Hieronder zie je globaal
de belangrijkste acties van elke stap en hoe lang je daar
ongeveer over doet. Je kunt dus binnen een jaar een heel
schoolplein (her)inrichten!

Jantje Beton heeft veel ervaring in het samenwerken met
kinderen bij het speelvriendelijk maken van hun omgeving.
In allerlei projecten rondom spelen ontdekten we wat je wel,
en wat je juist niet moet doen als je met kinderen aan de
slag gaat. Dat hebben we op een rijtje gezet in de ‘De Jantje
Beton Aanpak’. Het proces en de acties van deze aanpak zijn
in het oranje weergegeven in het schema.

ALGEMEEN
PROCES

START

ANALYSE EN IDEEEN

ONTWERP

REALISATIE

ONDERHOUD

TIJDSINDICATIE

3-5 WEKEN

9-12 WEKEN

9-12 WEKEN

20 WEKEN

...

Startbijeenkomst
met projectteam

Ontwerp toetsen

bespreken visie, budget,
planning

overdragen wensen, visie etc.

Bijeenkomst
buurt/ouders

ACTIES

MET
TEAM
MET
KINDEREN

2

3

Openingsfeest
organiseren

Afspraken maken

Definitief
ontwerp kiezen

kansen, hobbels, hulp

1

Aannemer
selecteren

aan input kinderen en
volwassenen, visie en
budget

Ontwerper selecteren

Onderhouden

voor realisatie en
onderhoud

incl. kostenraming

4

5

6

7

Workshop
(door Jantje Beton)
‘Hoe is het nu?’ en
‘Hoe kan het zijn?’
met PleinGein spel

Intro Schoolplein
ActieTeam (SAT)
(door Jantje Beton)
‘Hoe is het nu?’
observeren op het plein

Startmoment
met alle kinderen
Start PleinTijdlijn

8

9
Ontwerp
toetsen
Presentatie

10

11

12

13

14

Helpen met
realisatie

15

Onderhouden

door kinderen en
ontwerper voor ouders
en buurt

Workshop
(door ontwerper)
‘Droombeeld vormen’

Openingsfeest

De Jantje Beton Aanpak

PROCES MET
KINDEREN

(START)

HOE IS
HET NU?

HOE KAN
HET ZIJN?

DROOMBEELD
VORMEN

PLANNEN MAKEN

BOUWEN

ONDERHOUDEN

EEN
GEWELDIG
SCHOOL
PLEIN!

ALGEMEEN
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PROCES

START

ANALYSE EN IDEEEN

ONTWERP

REALISATIE

ONDERHOUD

TIJDSINDICATIE

3-5 WEKEN

9-12 WEKEN

9-12 WEKEN

20 WEKEN

...

hEt tEaM...

Startbijeenkomst
met projectteam

Ontwerp toetsen

Aannemer
selecteren

... En DE kinDErEn

Openingsfeest
organiseren

aan input kinderen en
Ontwerper selecteren
volwassenen, visie en
En DE kinDErEn Dan? ZittEn DiE niEt in hEt tEaM?
de leerkrachten accepteren
Een nieuw
vaak. Daarom is
budget dat er ook zand in de klas ligt.
Afspraken maken
Met een heldere visie is het makkelijker
om
keuzes
te
maken
het handig om een schoolpleinteamBijeenkomst
te formeren. Met het
voor realisatie en De kinderen hoef je niet
te betrekken bij zakelijke en
Onderhouden
Definitief
onderhoud
buurt/ouders
en iets voor elkaar te krijgen.
Ook kiezen
de ontwerper heeft met de
team ontwikkel je een visie en verdeel
je de taken rond de
ontwerp
organisatorische
onderwerpen.
Maar ze zijn natuurlijk expert
kansen, hobbels, hulp
incl. kostenraming
visie houvast voor de functies
en uitstraling van het plein.
uitvoering.
in spelen en kunnen juist meedenken over EEN
hoe het ideale
MET
bespreken visie, budget,
schoolplein
maak je niet zo
planning

overdragen wensen, visie etc.

TEAM
1 mensen
2 met een verschillende
3
4
ACTIES Zoek voor het team

5

6

7
8
9
10
11
12
MET
achtergrond:
de gymleerkracht, de directeur en enkele
Eén van de leden van het team wordt de projectleider.
KINDEREN en ouders. Misschien ook iemand van de
leerkrachten
het team scherp op de planning en
Workshop Deze persoon houdt Ontwerp
gemeente of de bovenschoolse organisatie. Vraag ook die (door Jantje Beton)
gemaakte afspraken. toetsen
Door andere teamleden ook een
‘Hoe is het nu?’ en
kritische ouder of buurtbewoner
met bedenkingen bij de
Intro Schoolplein
specifieke verantwoordelijkheid te geven blijft iedereen
‘Hoe kan het zijn?’
Presentatie
ActieTeam
(SAT)
plannen voor het plein
om mee
te denken. Zo betrek je hem met PleinGeinbetrokken.
spel
Een ouder kandoor
een
inspreekavond
organiseren
kinderen
en
(door Jantje Beton)
bij het proces en hoor‘Hoe
je de
kritiek
voor ouders een leerkracht kan
voor andere ouders enontwerper
buurtbewoners,
is het
nu?’ uit de eerste hand. En bij
en buurt
observeren
het plein enthousiast.
tien tegen één wordt
ook dieopcriticus
verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een lesplan, een
ander voor het werven van extra geld of sleutelbeheer etc.
Workshop
Startmoment

GEWELDIG
plein
13 eruit ziet
14 en wat je er kunt
15 doen. Eigenlijk kan elk kind
SCHOOL
ideeën aandragen. Toch werkt het prettiger
als je met een
vast team van ongeveer tien kinderen aanPLEIN!
de slag gaat: het
Schoolplein ActieTeam (SAT), waarin bijv. een jongen en
Helpen
metuit elke groep vanaf
Onderhouden
meisje
groep 4 t/m 8 zitten.
realisatie

ieve leerkrac
ht
eat
r
C

buurtbew
che
on
s
i
t
e
ri

S

e conciër
ndig
ge
a
H

r

K

Bij concrete acties, zoals het weghalen van de tegels of het
onderhouden van de planten en bomen, kunnen ook andere
kinderen meedoen. Het Schoolplein ActieTeam werkt als
(door ontwerper)
met alle kinderen
ambassadeur voor het plein. Kinderen regelen vaak zelf wel
Betrek deze mensen al in de fase
waarin
je
je
visie
Openingsfeest
‘Droombeeld vormen’
Start PleinTijdlijn
dat ze ook andere ideeën horen of anderen betrekken. Als je
ontwikkelt. Samen word je het eens over wat je met het
Tot slot is het belangrijk dat leerkrachten, leerlingen en
dit de eerste keer bespreekt en de kinderen bijvoorbeeld een
schoolplein wilt. Een kruidentuintje op school heeft pas
ouders weten wie er in het team zitten. Denk aan een bericht
PROCES MET
HOE IS
HOE KAN
DROOMBEELD
(START)
PLANNEN MAKEN
BOUWEN
ONDERHOUDEN
opschrijfboekje geeft,
gaat het later vanzelf.
zin als er echt leerkrachten zijn
die hun les
daaromheen
in VORMEN
de nieuwsbrief of een poster in de school met een foto
HET NU?
HET ZIJN?
KINDEREN
organiseren. En een schoolplein met zand is alleen leuk als
van het team.
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PROCES

START

ANALYSE EN IDEEEN

ONTWERP

REALISATIE

ONDERHOUD

TIJDSINDICATIE

3-5 WEKEN

9-12 WEKEN

9-12 WEKEN

20 WEKEN

...

DE VisiE...

Startbijeenkomst
met projectteam

Ontwerp toetsen

Ontwerper selecteren
bespreken visie, budget,
overdragen wensen, visie etc.
Het schoolplein isplanning
natuurlijk primair bedoeld voor kinderen,
zodat ze tijdens de
Bijeenkomst
pauze en na schooltijd kunnen spelen,
praten en rennen. Maar kijk ook wat er verder
op het schoolplein gebeurt. En letbuurt/ouders
ook op praktische zaken, zoals veiligheid en
kansen, hobbels, hulp
schoonmaken.
Kijk
wat
de
realisatie
kost,
en het jaarlijks terugkerende onderhoud.
MET

TEAM
van
1
2 een visie3 drie uitgangspunten:
4
5
ACTIES Neem bij het formuleren

6

7

•METde kinderen;
•KINDEREN
de praktische zaken;
Workshop
(door Jantje Beton)
•
de uitstraling.
‘Hoe is het nu?’ en
Intro
Schoolplein
Voor elk van deze uitgangspunten formuleer je wensen en eisen,
diehetsamen
‘Hoe kan
zijn?’ de
(SAT) zijn bij het proces. Ommet
visie vormen en eenActieTeam
leidraad kunnen
hetPleinGein
team tespel
helpen
(door Jantje Beton)

bij het formuleren van‘Hoe
de iswensen
het nu?’ en eisen heeft Jantje Beton speciaal voor de
observeren op het plein
Gezonde Schoolpleinen
een checklist opgesteld.
Workshop
Startmoment

Kinderen

PROCES MET
KINDEREN

alin(door
g ontwerper)
Uitstr‘Droombeeld
vormen’

met alle kinderen
Start PleinTijdlijn

(START)

HOE IS
HOE KAN
HET NU? De Triangel
HET ZIJN?

DROOMBEELD
VORMEN

aan input kinderen en
volwassenen, visie en
Ouders,
budget kinderen en

... hEt VisitEkaartJE Van DE school!

Aannemer
selecteren

Openingsfeest
organiseren

andere relaties komen als eerste op je schoolplein. Het schoolplein is het visitekaartje
Afspraken maken
van je school...
en
een
klas! en
Nu je aan je schoolplein gaat
bouwen is het een mooie kans
voorde
realisatie
Onderhouden
Definitief verlengstuk van
onderhoud op de uitgangspunten van de school. Via onderstaande
om het
schoolplein
ontwerp
kiezenook echt te laten aansluiten
incl. kostenraming
oefeningen
kun je op een eenvoudige manier een kader creëren voor het aanpakken van je schoolplein.
EEN
8oEFEning9 1:

10

11

12

13

Concreet betekent dit voor het schoolplein: ……
Schoolplein de Beeldhouwer

PLANNEN MAKEN

Uitnodigend
PRAKTISCH
Veilig
Creatief
VROLIJK
Actief

Het gaat hier om associaties, dus doe het kort
Openingsfeest
en snel. Zet de ‘ja maar’ gedachten over budget,
formaat of uitvoerbaarheid uit: alles mag!
BOUWEN

BUDgEt

P r a k ti s c h

15

Visitekaartje: Waar staat de school voor?
Ontwerp
Maak
een visitekaartje van de school. Waar staat
Neem de steekwoorden van het visitekaartje.
toetsen
jullie school voor? Wat is de essentie van jullie Helpen met(Als het er heel Onderhouden
veel zijn, kies de 4 belangrijkste).
realisatie Neem met een groepje van circa 5 mensen ieder 3
Presentatie
onderwijs
en welke rol spelen de kinderen? Gebruik
door kinderen en
enkele
steekwoorden
kleefvelletjes per steekwoord. Schrijf individueel op
ontwerper
voor ouders ter ondersteuning en illustreer,
buurt
kleur of en
plak
en knip zoveel je wilt. (20 minuten)
elk kleefvelletje antwoorden voor de volgende vraag:

VISIE

Open!

GEWELDIG
SCHOOL
Brainstorm: Wat betekent dit voor PLEIN!
het schoolplein?
14
oEFEning
2:

Natuurlijk is het belangrijk om te weten hoeveel geld je hebt. In grote lijnen
weet je dat van te voren. Maar met een goed plan is het vaak mogelijk om via de
gemeente, actieve ouders of sponsoren toch nog extra mogelijkheden te creëren.
Staar je daarom niet te vroeg blind op het budget, maar focus op wat je wilt
bereiken. Geef een richtlijn mee aan de ontwerper, maar maak pas keuzes als
het geld niet toereikend blijkt voor het gemaakte schets- of voorlopig ontwerp.
Vergeet niet dat ook het onderhoud van het plein geld gaat kosten. Bepaalde
ontwerpkeuzes kunnen de onderhoudskosten laag houden zonder dat dit het
speelplezier vermindert. Reserveer in de jaarbegroting budget door een post
‘schoolplein’ op te nemen, zodat ook toekomstige kosten gedekt zijn.

ONDERHOUDEN
Plak per steekwoord
alle antwoorden bij elkaar en
cluster waar mogelijk vergelijkbare antwoorden.
Zo ontstaan voor de belangrijkste kenmerken van
je school 3 tot 4 concrete uitgangspunten voor je
schoolplein. (20 minuten)

observeren op het plein

Workshop

Startmoment

(door ontwerper)
‘Droombeeld vormen’

met alle kinderen
Start PleinTijdlijn

ALGEMEEN
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PROCES
MET 5
PROCES
KINDEREN
TIJDSINDICATIE

START

(START)

HOE IS
HET NU?

3-5 WEKEN

ANALYSE
IDEEEN
ONTWERP
HOE KAN EN
DROOMBEELD

REALISATIE

9-12 WEKEN

20 WEKEN

HET ZIJN?

saMEn MEt kinDErEn...
Startbijeenkomst
met projectteam

bespreken visie, budget,

Openingsfeest

VORMEN

PLANNEN MAKEN

9-12 WEKEN

BOUWEN

DEnkEn, DroMEn, tonEn, DoEn
Ontwerp toetsen

Ontwerper selecteren
overdragen wensen, visie etc.

aan input kinderen en
volwassenen, visie en
budget

Aannemer
selecteren

ONDERHOUD

ONDERHOUDEN
...

Openingsfeest
organiseren

planning
Afspraken
In de samenwerking met kinderen ontplooien we activiteiten,
diemaken
steeds een andere mix zijn van denken, dromen, tonen en doen.
Blader even terug naar
het schema op pagina twee
Bijeenkomst
voor realisatie en
Definitief
In
de
ene
stap
wordt
meer
gedacht
en
in
de
andere
meer
gedaan,
maar in alle stappen komenOnderhouden
alle vier de werkwoorden aan bod.
en kijk naar het ‘proces’ en de ‘acties’
met
kinderen
onderhoud
buurt/ouders
ontwerp
kiezen
Voor een leerkracht of ouder
zijn
de
onderstaande
omschrijvingen
vast
herkenbaar.
(weergegeven in oranje). Zoals kansen,
je ziethobbels,
zijn erhulp
veel acties
incl. kostenraming
EEN
MET we kinderen betrekken. Dat is niet voor niets:
waarbij
TEAM
GEWELDIG
hoE Dan?
specialisten
als 3het om spelen
1
2
4 gaat. 5
6 DEnkEn7
8
9
10
11
12
13
14
15
ACTIES kinderen zijn immers
SCHOOL
MET
Een goed schoolplein realiseren is een flinke uitdaging.
Laat kinderen woordkettingen maken om tot de kern te
Kinderen zijn goed in denken. Soms hebben ze een andere
PLEIN!
KINDEREN
Door kinderen te betrekken wordt het werk leuker en het
komen: ‘leuk buitenspelen’ kan leiden tot de woordketting:
met hun ‘waarom-vragen’ kunnen ze
Workshop logica dan wij. Maar Ontwerp
toetsen
resultaat beter. In de Jantje Beton Aanpak hebben we het (door Jantje Beton)
glijbaan - hoog - spannend - durven. De glijbaan kennen ze,
heel goed drogredenen
van echte onderscheiden. Denken
‘Hoe is het nu?’ en
Helpen met
Onderhouden
Intro
Schoolplein
samenwerkingsproces met kinderen in 6 stappen opgedeeld.‘Hoe kan het zijn?’
maar het gevoel van spanning en durf is waar het om gaat.
met kinderen is uitdagend en blikverruimend.
realisatie
Presentatie
(SAT) wat verder toegelicht. met PleinGein spel
Deze worden op deActieTeam
volgende
pagina
door kinderen en
(door Jantje Beton)
ontwerper voor ouders
Hiernaast beschrijven‘Hoe
we ismet
de werkwoorden ‘denken,
hoE Dan?
het nu?’
DroMEn
en buurt
observeren op het plein
dromen, tonen, doen’
hoe de 6 stappen benaderd kunnen
Vraag kinderen wat ze het liefst buiten zouden
Dromen, dat kunnen kinderen als geen ander.
worden.
Workshop
Startmoment
doen in de vakantie. Een andere context geeft
Nog niet gehinderd door ‘ja maar’ kunnen

BEtrEk allE kinDErEn

met alle kinderen
Start PleinTijdlijn

(door ontwerper)
ze vormen’
hun fantasie
‘Droombeeld

Hoewel de kinderen uit het Schoolplein ActieTeam
het HOE KAN
PROCES MET
HOE IS
(START)
meeste
met
de
ontwerper
en
het
projectteam
samen
zullen
HET
NU?
HET ZIJN?
KINDEREN
werken, is het goed om alle kinderen bij het project te
betrekken. Jantje Beton heeft speciaal voor de Gezonde
Schoolpleinen een ‘PleinTijdlijn’ gemaakt voor elke klas. Met
de tijdlijn kunnen de leerlingen zien welke fasen er zijn in
het project en wat er nog moet gebeuren voordat het nieuwe
schoolplein af is. Bij elke fase horen opdrachten: als elke klas
per fase minstens één opdracht maakt en de PleinTijdlijn
bijhoudt, kunnen de leerlingen vol enthousiasme meedoen
aan het Gezonde Schoolplein project en zal het nieuwe
schoolplein echt ‘hun plein’ worden.
Naast de PleinTijdlijn kun je kinderen ook betrekken door
‘feestmomentjes’ (start, presentatie van ontwerp, opening)
of door de kinderen van het Schoolplein ActieTeam te laten
vertellen over wat zij met de ontwerper gedaan hebben.

de vrije loop laten. Daar
kunnen wij nog wat van leren. Rem ze niet in
hun dromen. Later kijken we wel hoe we hun
DROOMBEELD
PLANNEN MAKEN
dromen
verwezenlijken.
VORMEN
tonEn
Het enthousiasme van kinderen is onweerstaanbaar en
aanstekelijk. Laat kinderen helpen om de plannen te tonen
aan medeleerlingen, ouders en de buurt. Met enthousiaste
kinderen, ouders, buurtbewoners maar ook sponsors krijg
je meer voor elkaar.
DoEn
Kinderen zijn doeners. Gebruik dat door ze bijvoorbeeld
hun ideeën te laten kleien, of door ze bij de afronding een
kwast of bezem te geven. Als kinderen meedoen wordt de
buitenruimte vanzelf meer van hen.

ruimte voor dromen. Laat ze daarna fantaseren
Openingsfeest
over hoe dat op het schoolplein zou gaan,
zodat ze hun dromen ook binnen de context
BOUWEN
ONDERHOUDEN
uitspreken.
hoE Dan?
Laat kinderen hun ideëen (tekeningen, collages,
knutselwerkjes) tonen bij een buurtbijeenkomst op de
school en laat ze samen met de ontwerper de concepten
presenteren. Of maak samen een boekje met quotes en
tekeningen van kinderen om sponsors te overtuigen.
hoE Dan?
Bij de realisatie kan er een plant- of bouwdag worden
georganiseerd, waarbij iedereen (kinderen, maar ook
ouders en leerkrachten) de handen uit de mouwen steekt
om het schoolplein te verbeteren.

observeren op het plein

Workshop

Startmoment

(door ontwerper)
‘Droombeeld vormen’

met alle kinderen
Start PleinTijdlijn

ALGEMEEN
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PROCES
MET 6
PROCES
KINDEREN
TIJDSINDICATIE

START

(START)

3-5 WEKEN

HOE IS
HET NU?

Openingsfeest

ANALYSE
IDEEEN
ONTWERP
HOE KAN EN
DROOMBEELD

REALISATIE

9-12 WEKEN

20 WEKEN

HET ZIJN?

VORMEN

PLANNEN MAKEN

9-12 WEKEN

BOUWEN

ONDERHOUD

ONDERHOUDEN
...

hink-stap-sprong

Startbijeenkomst
Ontwerp toetsen
Aannemer
Openingsfeest
aan input kinderen en
met projectteam
selecteren
organiseren
Ontwerper selecteren
volwassenen, visie en
bespreken visie, budget,
overdragen wensen, visie etc.
De Jantje Beton Aanpak
bestaat
uit
zes
stappen
van
de
budget
actiVitEitEn
MEt
kinDErEn
WElkE
hoUDing BiJ WElkE stap?
planning
Afspraken maken
eerste gedachten naar het uiteindelijke
resultaat. De
Bijeenkomst
voor realisatie en
Onderhouden
Definitief
onderhoud
buurt/ouders
stappen die met de kinderen worden
gezet lopen in
ontwerp
kiezen
1.
hoE
is
hEt
nU
1.
loslatEn
kansen, hobbels, hulp
incl. kostenraming
elkaar
EEN
MET over. In de praktijk zal blijken dat er ook eens terug
• Probeer om geen oordeel te hebben, en laatGEWELDIG
los van het ‘les-idee’.
• Wat doen kinderen nu in de buitenruimte en op het schoolplein?
gegrepen
moet worden op voorgaande stappen. Om
TEAM
1 kinderen2recht te doen,
3
4 de
5 • Wat vinden
6 kinderen
7 nu van het
8 schoolplein
9 (sociaal en
10 fysiek)? 11
12
13 het als je 14
15 met het schoolplein.
ACTIES de inbreng van de
• Zie
eerste kennismaking
moeten
SCHOOL
MET
• Stel open vragen, maak duidelijk dat er geen ‘goed
of fout’ is en
• Hoe gedragen kinderen zich op het schoolplein?
volwassenen
PLEIN!
KINDEREN in elke stap een andere houding aannemen.
Workshop
Ontwerp
luister goed.
Dit wordt in het overzicht weergegeven.
(door Jantje Beton)
toetsen
‘Hoe is het nu?’ en
Helpen met
Onderhouden
Intro Schoolplein
‘Hoe kan het zijn?’
2. VErDEr kiJkEn
2. hoE kan hEt
ZiJn
realisatie
Presentatie
tiJDspaD
ActieTeam (SAT)
met PleinGein spel
(door Jantje Beton)

door kinderen en

• Wat willen kinderen graag kunnenontwerper
doen opvoor
hetouders
schoolplein?
Er kan veel tijd tussen‘Hoe
4. Beloven
is het nu?’en 5. Waarmaken
• Wat belemmert de kinderen (daarin)? en buurt
observeren die
op het
plein
zitten vanwege procedures
doorlopen
moeten
• Wat mag er volgens de kinderen zo blijven?
worden. Ook onvoorziene omstandigheden
Workshop
Startmomentkunnen het
• Wat(door
willen
de kinderen graag anders hebben?
ontwerper)
met alle kinderen
proces vertragen. Besef dat dit invloed
kan hebben op
‘Droombeeld vormen’
Start PleinTijdlijn
de betrokkenheid van de kinderen. Breng de kinderen
3. DrooMBEElD VorMEn
daarom regelmatig op de hoogte van het proces. Stuur
PROCES MET
HOE
IS je hen HOE KAN
DROOMBEELD
een kort berichtje of plan een(START)
leuke activiteit
waar
• Wat is de
rode draad in de ideeën
van de kinderen?
PLANNEN
MAKEN
HET ZIJN?
VORMEN
KINDEREN
informeert en als groep betrokken houdt.HET NU?
• Wat is het verhaal wat daarvan gemaakt kan worden?
kinDErEn EErst

Benader eerst de kinderen en betrek daarna hun ouders
en omwonenden en belanghebbenden. Organiseer
bijeenkomsten en leuke activiteiten waar volwassenen
de mogelijkheid hebben om hun zorgen en wensen te
uiten. Laat het een moment zijn waarop volwassenen de
kinderen kunnen ontmoeten.

• Ga met de kinderen mee in hoe zij willen dat het is, probeer door
hun ogen te kijken.
• Versterk hun wensen en houdt alle opties open: divergeren.

Openingsfeest

3. aanVUllEn
• Breng professionele ervaring
en kennis in op het gebied van
BOUWEN
ONDERHOUDEN
regelgeving, uitvoering, onderhoud, beheer en kosten.

4. plannEn MakEn

4. BEloVEn

• Welke activiteiten moeten er op het schoolplein mogelijk zijn?
• Welke fysieke ingrepen moeten er gedaan worden?
• Voldoen de gemaakte plannen aan de wensen van de kinderen?

• Leg vast welke plannen uitgevoerd gaan worden.
• Beloof dit aan de kinderen en geef aan hoe en wanneer je de
plannen gaat uitvoeren.

5. BoUWEn

5. WaarMakEn

• De gemaakte plannen met het hele projectteam realiseren.

6. onDErhoUDEn
• Onderhoud en beheer van de buitenruimte.
• Activiteiten worden voortgezet.

• Voer de gemaakte plannen gezamenlijk uit en kom je beloftes aan
de kinderen na.

6. onDErhoUDEn
• Werk mee aan het onderhoud en beheer van de buitenruimte.
• Zet activiteiten voort.
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PROCES

START

ANALYSE EN IDEEEN

ONTWERP

REALISATIE

ONDERHOUD

TIJDSINDICATIE

3-5 WEKEN

9-12 WEKEN

9-12 WEKEN

20 WEKEN

...

2. ZonErEn En roUtEs
Ontwerp toetsen
Aannemer SCHOOL
Openingsfeest
aan input
selecteren
organiseren
Aanselecteren
de hand van de wensen
en kinderen en
Ontwerper
volwassenen, visie en
ik ZoU MEEr
overdragen wensen, visie etc.
EEn ontWErpErbespreken visie, budget,
behoeften
van
de
kinderen
en
budget
GROEN
planning
AfsprakenLES
maken
WillEn kliMMEn!
volwassenen deelt de ontwerper hetDefinitief
Een ontwerper neemt vanalles mee Bijeenkomst
in zijn of haar
voor realisatie en
Onderhouden
FIETS
BEWEGING
onderhoud
buurt/ouders
plein op in zones. Daarbij houdt
hij kiezen
ontwerp. De wensen van de kinderen,
de visie van de
ontwerp
kansen, hobbels, hulp
incl.en
kostenraming
ook rekening met de routes naar
op
EEN
school,
MET de eisen en wensen, de omgeving, het budget,
het plein. Elke zone krijgt een specifieke
TEAM
GEWELDIG
veiligheidsmaatregelen
etc. Een flinke puzzel dus.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ACTIES
functie, gebaseerd op een type spel, de
SCHOOL
MET ervoor te zorgen dat alles een plek krijgt in het
Naast
leeftijd
van
de
kinderen
of
bijvoorbeeld
het
PLEIN!
KINDEREN
ontwerp, heeft de ontwerper de expertise om alle stukjes Workshop
Ontwerp
gebruik
van
bepaalde
zintuigen.
EEn spEElaanlEiDing...
(door Jantje Beton)
op elkaar af te stemmen en zo één geheel te maken van
toetsen
‘Hoe is het nu?’ en
Helpen met
Onderhouden
Intro Een
Schoolplein
het nieuwe schoolplein.
ontwerper die onafhankelijk
... is een aanleiding om
‘Hoe kan het zijn?’
realisatie
Presentatie
ActieTeam
(SAT) meer vrijheid om
met PleinGein spel
is van een leverancier
heeft bovendien
te spelen. Deze kan
door
kinderen
en
(door Jantje Beton)
3. gronDplan En grEnZEn
materialen te kiezen die
bij de visie, de wensen en
ontwerper voor ouders
‘Hoepassen
is het nu?’
uit een catalogus met
en buurtSCHOOL
observeren op het plein
het budget.
speeltoestellen komen.
Als de zones bekend zijn worden het
Workshop
Startmoment
Maar dat hoeft niet...
grondplan
en de grenzen ontworpen.
(door
ontwerper)
met alle
kinderen Hoewel
Maar hoe gaat zo’n ontwerpproces
eigenlijk?
Openingsfeest
‘Droombeeld
vormen’maken duidelijk hoe de
Start PleinTijdlijn
De grenzen
elke ontwerper zijn eigen proces heeft, zijn er globaal 4
ruimte ingedeeld is maar kinderen
stappen te onderscheiden.
ze ook gebruiken voor spel. Met
PROCES MET
HOE IS
HOE KAN kunnen
DROOMBEELD
(START)
PLANNEN MAKEN
BOUWEN
ONDERHOUDEN
de
grenzen
wordt helder waar gespeeld
HET
NU?
HET
ZIJN?
VORMEN
KINDEREN
1. oMgEVing En toEgang
Zo kan de omgeving
kan worden, en waar juist ruimte is voor
gebruikt worden
rust of ander gebruik (zoals de fietsenstalling
Eerst kijkt de ontwerper naar de huidige situatie. Hoe
voor het creëren van
en afvalberging).
ziet de ruimte er uit, wat vinden kinderen nu al leuk en
aanleidingen...
wat kan er beter? Welke toegangen zijn er en hoe ligt het
gebied in de omgeving? Waar moet nog meer rekening
4. spEElaanlEiDingEn
SCHOOL
mee gehouden worden?

Van WEnsEn naar ontWErp...
Startbijeenkomst
met projectteam

SCHOOL

Om het plein nog leuker te maken
kunnen nu speelaanleidingen worden
geplaatst in de zones en op de grenzen
tussen de zones. Dit kunnen toestellen
zijn, bomen, struiken of gekleurde
tegels maar ook blokken of kunst. Alle
zintuigen worden geprikkeld. Natuurlijk let
de ontwerper erop dat er voor alle leeftijdsgroepen voldoende speelmogelijkheden zijn.

GROENTE

... of kan bijvoorbeeld
een nieuwe boom
niet alleen leuk spelen
bevorderen, maar ook
de omgeving verbeteren.

ALGEMEEN
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PROCES

START

ANALYSE EN IDEEEN

ONTWERP

REALISATIE

ONDERHOUD

TIJDSINDICATIE

3-5 WEKEN

9-12 WEKEN

9-12 WEKEN

20 WEKEN

...

DE schop in DE gronD...

saMEn BoUWEn aan hEt plEin...
Startbijeenkomst
Ontwerp toetsen
aan input kinderen en
met projectteam
Ontwerper selecteren
volwassenen, visie en
bespreken visie, budget,
overdragen
wensen,
visie
etc.
De schop kan bijnaplanning
in de grond. Het is verstandig offertes
budget
van verschillende aannemers te vergelijken.
Staat alles wat
Bijeenkomst
Definitief
je wilt duidelijk in de offerte? Is de buurt/ouders
prijs redelijk? Kijk goed
ontwerp kiezen
kansen, hobbels, hulp
incl. kostenraming
of
de prijzen inclusief BTW vermeld staan, want als school
MET
kun
je de betaalde BTW niet terugvragen. Dit kan soms wel
TEAM
2
3
4 probeer 5
6
7
8
9
10
ACTIES als de uitvoering1via de gemeente
geregeld
wordt:
MET
de
gemeente dus in een vroeg stadium bij het project te
KINDEREN
Workshop
Ontwerp
betrekken!
(door Jantje Beton)
toetsen
‘Hoe is het nu?’ en
Intro Schoolplein
‘Hoe kan het zijn?’
Presentatie
ActieTeam
met PleinGein spel
Vaak staat er in de off
erte een (SAT)
post “onvoorzien” of
door kinderen en
(door Jantje Beton)
ontwerper voor ouders
“diversen” of “winst-en
verlies”.
Soms staan ze er alle
‘Hoe
is het nu?’
en buurt
En Dan natUUrliJk DE
opEning!
observeren
plein
drie. Dat is echt teveel.
Het op
is het
gebruikelijk
om een kleine
marge te houden voor zaken dieStartmoment
je niet vooraf kunt
Workshop
(door ontwerper)
alle kinderen
voorspellen, maar je moet goedmet
afspreken
wanneer deze
‘Droombeeld vormen’
Start PleinTijdlijn
post aangesproken mag worden. Bijvoorbeeld pas na
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever/directeur.
PROCES MET
HOE IS
HOE KAN
DROOMBEELD
Want als “onvoorzien” niet gebruikt
(START)is, hoef je het ook niet
HET NU?
VORMEN
KINDEREN
te betalen. De zelfwerkzaamheid door ouders
kun je ookHET
in ZIJN?
de offerte benoemen. Zorg dat daarover geen misverstanden
kunnen ontstaan en dat de aannemer duidelijk maakt welke
ondersteuning wanneer nodig is.

Openingsfeest
organiseren
En dan is het nieuwe plein klaar. Alles groeit en bloeit. Tijd
Afspraken maken
de ontwerper en/of de aannemer
voor realisatie en voor onderhoud: vraagOnderhouden
onderhoud
vooraf om een lijst met tips: welke bomen kun je op welk
moment in het jaar snoeien en hoe doe je dat?
EENMet welke
verf moeten de toestellen worden bijgetipt?
GEWELDIG
11
12
13
14
15

SCHOOL
PLEIN!

Het is hartstikke leuk om enkele keren per jaar samen bezig
te zijn. Zorg voor koffie, limonade en cake, flink wat ouders
Helpen
met
Onderhouden
en kinderen
en het plezier
komt vanzelf. Accepteer dat
realisatie
sommige mensen niet meedoen en blijf enthousiast vragen
wie er wel mee doet.
VEEl sUccEs En plEZiEr MEt DE JantJE BEton
schoolplEinaanpak!
Openingsfeest

< Bekijk het filmpje over de Jantje Beton Aanpak
PLANNEN MAKEN

VErsiE: Maart 2015

coloFon

Tips voor verbeteringen en
aanvullingen? Mail ons!

Tekst:

Jantje Beton

Carel Jansen.com
Jantje Beton

Postbus 85233
3508 AE Utrecht

Opmaak:
Marlies Bouman (Jantje Beton)

T (030) 244 70 00
I www.jantjebeton.nl
E info@jantjebeton.nl

Verbeeldingen:
Marlies Bouman (Jantje Beton)

… En DE schaar in DE takkEn

Aannemer
selecteren

BOUWENop www.jantjebeton.nl
ONDERHOUDEN
of zoek op Jantje Beton Aanpak op

YouTube.

Volg ons!

IBAN NL59INGB0000000122

Helpt u mee onze boodschap te
verspreiden op Facebook of Twitter?
Ga dan naar:
www.facebook.nl/jantjebetonline
twitter.com/jantjebetonline

