
 

 

Het ontwerp  

Dromen en ontwerpen, daarover schreven we de vorige keer. Naar 

aanleiding van deze dromen en ideeën, maar ook berekeningen en 

kennis is een definitief ontwerp gemaakt van het eerste plein. Aan 

de basis van dit ontwerp ligt onze visie op onderwijs. Het Groene 

Wereldplein is straks immers niet alleen een avontuurlijke speelplek, maar bovenal een 

uitdagende leeromgeving.  

Binnen hebben we het Leerplein waar kinderen met hun eigen leervragen aan de slag 

gaan. Buiten zal een verlengde vormen van het Leerplein. Er komen buitenwerkplekken 

waar kinderen, geprikkeld door de omgeving, met eigen leervragen gaan werken. 

Vier thema’s 

Er zijn vier thema’s die aan het ontwerp van het hele plein ten grondslag liggen, dit zijn:  

1. Voedsel en gezondheid, 2. Water, 3. Energie en 4. Bouwen. 

Deze vier thema’s, zijn in de ontwerpen van alle pleinen verwerkt. Het zijn de 

onderwerpen die nu en in de toekomst, in zowel de nabije omgeving als op wereldniveau 

van belang zijn.  

 

Het thema ‘water’ bijvoorbeeld is op plein A veel terug te zien. Zo komen hier twee 

waterbanen, waar kinderen straks met zandzakjes en losse materialen dammen kunnen 

bouwen, zelfgemaakte bootjes kunnen testen, bruggen kunnen construeren en nog veel 

meer kunnen ontdekken en onderzoeken. Aan de start van beide banen wordt een pomp 

geplaatst zodat grondwater omhoog gepompt kan worden door de kinderen.  

Ook zal er regenwater afgekoppeld worden van het dak van de school. Dit schone 

regenwater dat anders direct richting het riool zou lopen, is zo een toevoeging aan de 

waterbaan en daarmee aan ons onderwijs.  



 

 

We willen ons plein straks natuurlijk zo veel mogelijk gaan 

gebruiken, dus al dit (afgekoppelde) regenwater en opgepompte 

water mag niet te lang blijven staan. Vandaar dat er afgelopen week 

ook gesprekken met experts over infiltratieputten en andere 

oplossingen zijn geweest. Want ondanks het feit dat straks de helft 

van het plein uit zand en/of groen bestaat, zullen dit soort maatregelen wel nodig zijn.  

Coco en Rami hebben zich niet met die ondergrond bezig gehouden, maar het ontwerp 

van de bovengrond eens goed bestudeerd. 

Voor iedereen iets te doen    

(door: Rami) 

Deze week hebben we het gehad over het ontwerp van het plein. Neem als voorbeeld de 

glijbaan met het klimtoestel of de waterbaan die er 

langs loopt, de perfecte plek voor de avontuurlijke 

onder ons. Maar natuurlijk is er ook gedacht aan de 

stille lezers of diegenen die het even wat rustiger 

aan willen doen.  

Een positieve verandering is dat tijdens en na 

schooltijd het plein open is voor kinderen uit de 

buurt en voor eventueel gehandicapten. Ik vind het 

HEEL belangrijk dat het toegankelijk is voor iedereen, op deze manier wordt er niemand 

buitengesloten en wordt de buurt een stuk gezelliger!   

Veel mogelijkheden voor verstoppertje 

(door: Coco) 

Deze week hebben we het gehad over het 

ontwerp van het plein. Bijvoorbeeld over een 

experimenteerhoek waar je kan leren of 

misschien wel iets kan doen: zoals 

onderzoeken of meten met een meetlat.  

Je hebt ook een pijp. Die pijp haalt het water 

van het dak en het water gaat naar de 

waterbaan. Er is ook een stuk waar je kan 

uitrusten en spelen, het is een plek waar een paar halve rondjes staan. Daarnaast is er 

ook een moestuin waar allemaal dingen gaan groeien. Dan staat er nog een zeshoek van 

duikelrekken waar je kan spelen.  

Het is een plein om heel goed verstoppertje te spelen. Mijn leukste stukje wordt die plek 

waar je kan experimenteren of de klimboom. Ik hoop dat iedereen het leuk vindt. Ik 

denk dat het een gezellig plein wordt waar iedereen welkom is!!! 


