
 

 

Dromen en ontwerpen 

De eerste  maanden van 2018 zijn alweer voorbij, de grijze tegels 

op het plein hebben al heel wat regenwater en vorst te verwerken 

gehad, maar ze liggen er nog steeds. Toch gaat hier dit jaar echt 

verandering in komen. Om u op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen rondom het Groene Wereldplein houden we vanaf nu een tweewekelijks 

blog bij.  

Een vast onderdeel zal ook verzorgd worden door Coco en Rami: 

Coco & Rami 

Hallo, ik ben Coco ik ben 10 jaar en  zit in de bijenkorf groep 7. Ik ben benieuwd naar 

het Wereldplein omdat het een leuk onderdeel van de school is en je bent dan ook meer 

in de natuur en niet alleen op stenen tegels. Het lijkt mij wel leuk te zien hoe ze de 

stenen er uit halen want dat zijn er best wel veel. 

Ik ben ook benieuwd hoe het er straks uit gaat 

zien. Een blog schrijven vind ik leuk omdat je 

meer leert van het plein. Hopelijk wordt de blog 

leuk om te lezen en kan je er ook meer van leren!  

 

Hallo, ik ben Rami 11 jaar en ik zit in de Blauwe 

roos groep 7. Ik ben heel blij dat ik de taak heb 

gekregen om dit blog te schrijven want op deze 

manier kan ik meer over het wereldplein te weten 

komen. En het lijkt me ook heel leuk om te zien hoe de eerste stenen en bomen worden 

geplaatst. Ik hoop dat ik diegenen die het wereldplein niet kennen kan uitleggen wat het 

plein te bieden heeft! 

 

Ontwerpsessies 

In dit eerste schrijven maken we even een stap terug in de tijd en gaan we naar de 

ontwerpsessies met kinderen. Het Groene Wereldplein is bedoeld voor de kinderen, dus 

natuurlijk hebben zij inbreng gehad.  

Zoals de kinderen straks op het plein kunnen pionieren, onderzoeken en ervaren, hebben 

ze ook het ontwerp gemaakt. Met lekker veel zand, water, klei en losse materialen zijn 

de mooiste ideeën uitgewerkt. We zagen vlotten, vijvers met kikkers, klimmuren en 

glijbanen ontstaan. Er was vrijheid in keuze van materiaal en in uitwerking van de 

ontwerpen. Dit zorgde voor veel enthousiasme en betrokkenheid. Sommige leerlingen 

hadden aan één dagdeel niet voldoende en wilden terugkomen. Wie wil zijn 

droomspeelplaats nu niet verder uitwerken?  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Meer avontuur en variatie dat was een wens van de kinderen die naar voren kwam.  

Niet alleen de kinderen hebben nagedacht en gedroomd over ons toekomstige plein. Al in 

2014 zijn de eerste brainstormbijeenkomsten gehouden met het team om zo samen na 

te denken over het plein om zo het onderwijs een nieuwe impuls te geven. Wat we 

willen: een avontuurlijke, groene ontdektuin waar techniek, natuurverschijnselen, 

duurzaamheid, bewegen en gezondheid centraal staan.  

 

Het definitief ontwerp 

Jan Kersten van bureau Niche is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling 

van het Groene Wereldplein. Hij heeft in januari 2018 de ideeën van de kinderen, onze 

visie op het wereldplein (in relatie tot vraaggestuurd leren), de nieuwste berekeningen 

met betrekking tot onderandere de afvoer van het regenwater en alle andere verzamelde 

informatie samengebracht in het definitieve ontwerp van plein A.  

Op dit plein (waar nu de zandbak ligt) zal in het voorjaar de start van de metamorfose 

gemaakt worden. De andere pleinen volgen later.   


