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We gaan ons schoolplein openen. 
In deze extra nieuwsbrief achtergronden en een uitnodiging. 
"Dit is het geweldigste plein van het Nederland!" 
Dat zei een van onze kinderen laatst aan het eind van de pauze. Vrijdag is de officiële opening. 
 

 Voorgeschiedenis 
Al een paar jaar geleden begonnen we over een groen schoolplein na te denken. 
Het Valkhof had altijd al het nodige groen rond het plein waar de kinderen tussen konden spelen, maar dat 
raakte wat 'versleten' en het meeste spelen gebeurde op beton en in standaard speeltoestellen. 
Maar ja …… geld hè. 
 
Ideeën en geld 
Toen 3 jaar geleden het overblijven stopte omdat wij overgingen op een continurooster, hadden de 
vertrekkende overblijfouders nog een verrassing voor ons; een budget om het plein mee te verfraaien. 
Intussen waren er in Nederland nieuwe ideeën over schoolpleinen in opkomst: groene schoolpleinen. 
De gedachten daarachter en de ervaringen daarmee waren veelbelovend. Bijvoorbeeld: Spelen tussen 
groen brengt kinderen in aanraking met de natuur (beestjes en plantjes), spelen op en met natuurlijk 
materiaal zoals boomstammen, water en stenen i.p.v. op 'cleane' speeltoestellen is veel uitdagender en is 
goed voor de beweging en de motoriek van de kinderen, kinderen voelen zich prettiger in een groene 
omgeving en het gedrag van kinderen verandert in positieve zin. 
Als een van de eerste scholen in de omgeving kozen we voor deze aanpak, maar het budget van de 
overblijfgroep bleek bij lange na niet voldoende voor zo'n drastische aanpak. 
Met een projectplan in de hand waaraan ook de bekende ex-schaatser Gerard Kemkers heeft meegewerkt, 
werden er sponsoren gezocht en gevonden: 
● Ons schoolbestuur, Opon  ● De gemeente Noordenveld 

● Jantje Beton    ● De Rabobank 

● De Emmaplein Foundation 

Op het plein komt een bordje te hangen waarop we de sponsoren bedanken. 
Het was ook nog een uitdaging om iemand te vinden die én verstand had van spelen en schoolpleinen én 
van de natuur en tuinen. Die vonden we in oud-Valkhof-leerling Erik Sijtsma en zijn bedrijf Greensytes. 
 
Aan de gang 
Dalton 
Als daltonschool vonden wij het heel belangrijk om de kinderen te laten meedenken over het ontwerp en 
daar waar dat mogelijk is te laten meewerken aan de aanleg. Dat leverde prachtige opvoedkundige 
momenten op. Te veel om hier op te noemen. 
Mensen van de Nederlandse Daltonvereniging die daarover hoorden, hebben ons gevraagd daarover een 
artikel te schrijven voor in hun tijdschrift. Dat gaan we zeker doen. 
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Hobbels 
Tijdens de aanleg is het oorspronkelijke plan wel hier en daar aangepast. Meestal omdat de kosten toch 
hoger bleken te zijn dan begroot of omdat iets technisch lastig uitvoerbaar bleek. 
Veiligheid is steeds een belangrijk thema geweest en ook daarom moest er wel eens iets anders uitgevoerd 
worden dan was bedacht. 
Alle nieuwe speelvoorzieningen zijn overigens officieel goedgekeurd door de TUV en zullen jaarlijks worden 
gecontroleerd door een extern bedrijf, net zoals altijd gebeurt met de bestaande speeltoestellen. 
 

 Het werkt 
Alle voordelen die van het groene plein werden verwacht, lijken inderdaad uit te komen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van gedrag. We zeggen niet dat er nooit meer iets vervelends tussen kinderen 
voorvalt, want jammer genoeg hoort ook dat bij het groter worden, maar er is aanmerkelijk minder 'gedoe' 
dan voorheen. Er heerst een goede sfeer op het plein. 
Om te voorkomen dat er discussie of ruzie ontstaat over wie er wanneer waarmee mag spelen, maken we 
gebruik van een rooster, waarop de kinderen kunnen zien wanneer welke groep op het voetbalveld, bij de 
waterpomp e.d. mag spelen. Dat geeft veel duidelijkheid en dat is plezierig. 
De leerlingenraad mag ook meedenken over de regels en afspraken voor het plein. 
 

 Toekomst 
Voor de toekomst zijn er twee uitdagingen: het onderhoud en educatie. 
Bij het onderhoud willen we graag ook de kinderen en de ouders betrekken. Daar gaan we nog over 
nadenken. 
Maar we willen het plein ook op twee manieren gebruiken in onze lessen. 
Ten eerste willen we als schoolteam de mogelijkheden om buiten les te geven verkennen. Bijvoorbeeld het 
amfitheater biedt daar mooie mogelijkheden voor. Deze week was nog op TV dat kinderen met spel-leer 
werkvormen buiten soms beter leren dan in de schoolbankjes. 
Ten tweede willen we voor ons biologieonderwijs een soort leerlijn ontwikkelen die aansluit bij wat er op 
het plein te ontdekken valt. Laatst hadden de kinderen bijvoorbeeld al een kikker gevonden bij het eiland. 
Daarvoor willen we samenwerken met de Pabo van de Hanze Hogeschool (lerarenopleiding voor het 
basisonderwijs). Afwachten of dat gaat lukken. 
Maar het belangrijkste is, dat de kinderen op onze school met veel plezier buiten kunnen spelen. 
 

 Uitnodiging 
Vrijdagochtend wordt het plein officieel geopend in het bijzijn van alle kinderen en een aantal genodigden; 
vooral de geldschieters. Dat wordt een korte ceremonie. 
Daarna gaan alle kinderen in de groepen aan het werk om dingen te maken die natuurlijk leven (vogels en 
insecten) op het plein stimuleren; van vetbollen tot een reusachtig insectenhotel en het planten van 
bloembollen. 
 
Maar we willen ook u in de gelegenheid stellen het plein beter te leren kennen. 

Vrijdag vanaf 13.45 uur mag u (en/of opa, oma, ……) uw kind uit de klas ophalen. Zij/hij kan u dan 
een rondleiding geven en alles vertellen over de leuke en spannende plekken van het plein en waar 
hij/zij het liefste speelt. 

 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


