Uitdagende open tuin Leefschool Groene Poortje:
stem van de kinderen
do 20 dec 2018 en di 8 januari 2019
De leerlingen van de lagere school kregen al uitgebreid de kans om hun stem te laten horen
over wat zij leuk en minder leuk vinden aan hun speelplaats. Wat er zeker moet blijven, en
waarvan ze nog dromen. Met het Pimp je speelplaats project zijn intussen al heel wat van
deze dromen werkelijkheid geworden, dankzij de inzet van schoolteam, oudercomité en heel
wat vrijwilligers. De school stak ook veel eigen middelen in de herinrichting van de
speelplaats, met een tof en leerrijk wieltjesparcours rondom het sportveldje, natuurrijke
beplanting, een overdekt buitenklasje etc. Ook het oudercomité droeg een dikke steen bij,
vanuit de opbrengst van hun activiteiten. In de tuin werd nog een uitdagend parcours
gebouwd doorheen de struikenrand.
Héél veel kinderen dromen van een echte boomhut in de dikke Plataan in de tuin. We zijn
deze luide vraag om een boomhut niet vergeten en willen nu ook de tuin aanpakken.
Omdat de tuin buiten de schooluren vrij toegankelijk is als openbaar speelpleintje, hielden
we het in ons participatief traject natuurlijk niet bij de leerlingen op de school zelf.

1. Tieners
De tuin voor de school is een populaire afspraakplek voor tieners, middelbare scholieren uit
de buurt. Een spelletje voetbal, wat bijbabbelen met de vroegere klasgenootjes van de
lagere school, het skateboard nog eens laten bollen op de ‘lange weg’ van het
wieltjesparcours…
Vlak voor de kerstvakantie, na afloop van de examens, spraken we op school af met een
tiental tieners die bij een hapje en een drankje hun ideeën voor herinrichting van de tuin
konden spuien.
 boomhut blijft het topidee: bij het bekijken van diverse referentiebeelden ging de
voorkeur duidelijk naar een hut met klautercombinatie rondom de boom, waarbij je
ook lekker kan liggen chillen in een klauternet of een soort spinnenweb
 het zou wel goed zijn als de boomhut niet echt een gesloten huisje zou worden, want
dan gaan enkele kinderen dit plekje bezetten en krijgen de anderen geen kans meer
 voetbalveldje moet zeker behouden blijven, misschien wel wat afscherming voorzien
zodat de bal meer in het veldje blijft
 een hangmat zou leuk zijn
 kan er ook meer fruit, druivelaar of een fruitboom?
 we denken ook aan de kleutertjes: een bergje met een glijbaantje zouden ze erg leuk
vinden bij de zandbak, de zandbak zelf is ook heel hard aan modernisering toe

2. Kleuters
De kleuters zijn nog niet zo lang op school. Het hele Pimp je speelplaats traject maakten zij
minder actief en bewust mee. We geven ze dus zeker de kans om ook hun zegje te doen
voor de herinrichting van de tuin. De kleuterklas heeft trouwens een buitendeur die
rechtstreeks uitgeeft op de tuin, aan de zandbak.
 in de tuin zoals die nu is, vinden de kleuters het vooral leuk om in de boom te
klimmen (Magnolia), ook het klimrek vinden ze fijn, en natuurlijk ook het zand
 de kleuters vonden het niet makkelijk om zelf iets te bedenken wat ze graag zouden
willen doen in de tuin, een schommel zouden ze erg leuk vinden (maar bij nader
doorvragen, dachten ze toch dat er meer ruzie van zou komen omdat er maar één
kindje tegelijk kan schommelen, voor tien schommels is hier geen plaats genoeg…)
Bij het bekijken van enkele referentiebeelden waren de meest enthousiaste reacties voor:
 een boomhut! (na even verder nadenken, dachten de kleuters dat dit eerder voor de
iets stoerdere en grotere kinderen zal zijn maar uiteraard zagen ze zichzelf daar wel
toe behoren ;-)
 een speelbergje bij de zandbak zou super zijn! kan er ook een tunnelbuis doorheen?
en zeker ook een glijbaantje en een klautertrapje
 graag ook veel kookmateriaal bij de zandbak, potten en pannen en pollepels en een
echte keuken of een tafel om de taartjes te bakken want nu moet dat op de
betonnen rand van de zandbak en dat is niet zo ‘echt’

3. Lagere school kinderen
We kregen heel wat ideeën voor de uitwerking van de boomhut, uit tekeningen die de
kinderen maakten.

