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Beste ouders/verzorgers,  

 
De drie buitenpleinen zijn bijna klaar. Het heeft veel 
langer geduurd dan vooraf was aangegeven maar goed, 
het is dan ook buitengewoon mooi geworden! Dit kom 
je niet vaak tegen. Er zitten bewuste opvoedkundige 
kanten aan het ontwerp van deze pleinen. Ik zal u 
hierover meer vertellen. Verder krijgt u door de foto’s 
een completer beeld. Maar … kom, als het weer kan, 
ook vooral zelf eens kijken (en spelen) 
 
Een natuurlijk ingericht schoolplein zorgt voor betere 
concentratie na de pauze, creatief spelen en minder 
pestgedrag. Dit zeggen onderzoekers van de VU 
Amsterdam. Een groene buitenruimte heeft niet alleen 
positieve gevolgen bij spelen in de pauze, maar kan ook 
worden ingezet als buitenlokaal tijdens de les. 
 

Uitdagend spelen 

Kinderen ervaren een prachtige, uitdagende en soms 
ruwe speelomgeving. Hier kun je klimmen, klauteren, 
verstoppen en heb je rechtstreeks contact met grote 
zwerfkeien, waterplekken, struiken, boomstammen en 
noem maar op. Geweldig!  
Maar veel van onze kinderen zijn niet gewend om zo 
ontdekkend en uitdagend te spelen. Sommige kinderen 
komen niet of nauwelijks in een bos en hebben niet 
leren omgaan met deze natuur-elementen.  
Als personeel van IKC Platanenlaan begeleiden wij dit 

‘nieuwe spelen’. Wij laten de kinderen bewust 

kennismaken met de vele uitdagingen laten ze onder 

begeleiding zo’n klim- en klauterparcours van het 

bovenbouwpark verkennen. Daardoor beschermen we 

de kinderen maar we leren ze juist ook om te gaan met 

risico’s. 

 

 

 

 

 

Risicovol leren spelen 

Dagelijks belanden er in Nederland kinderen met letsel 
op de eerste hulp. Vaak is dit te voorkomen. Door niet 
enkel de kinderen te beschermen maar vooral ook door 
ze risico’s te laten en te leren nemen. 
 
Op ons IKC zijn wij verantwoordelijk voor jullie kinderen. 
Veiligheid staat natuurlijk voorop. Maar even belangrijk 
is het versterken van de kinderen. Ook daar spelen wij 
als IKC een belangrijke rol in. Hoe jonger kinderen leren 
omgaan met bepaalde situaties, hoe kleiner de kans dat 
zij later snel letsel oplopen. Daarom streven wij naar 
meer risicovol spel op ons IKC om zo de 
spelvaardigheden van kinderen te ontwikkelen. Dit is 
belangrijk voor de groei van een kind. 
 

 

 

 

 

 

Waarom is risicovol spelen zo belangrijk? 

Onderzoek toont aan dat risicovol spelen goed is voor de 
ontwikkeling van kinderen. De pleinen sluiten aan bij 
onze brede blik op ontwikkeling. De leerlijnen uit ons 
bewegingsonderwijs zijn toegepast in de ontwerpen.  
Daarnaast stimuleren ze de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Ze leren het belang van 
rekening houden met elkaar en voor elkaar zorgen. 
Door het ervaren van risicovolle situaties tijdens het 
spelen, ontwikkelen kinderen vaardigheden: ze leren 
situaties inschatten en ontwikkelen vaardigheden om de 
juiste afwegingen te maken bij een volgende risicovolle 
situatie. Risicovol spelen ontwikkelt een positieve 
houding van ‘ik kan het’ en daarmee ervaart het kind 
onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. Dat is belangrijk 
voor hun doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd 
worden met uitdagingen. 
 

 

 

 



  

 

Lekker klimmen en slingeren 

Risicovol spelen heeft een positieve invloed op de 

lichamelijke en mentale gezondheid van kinderen en op 

het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen 

staan sterker in hun schoenen en kunnen beter met 

emoties omgaan en kunnen conflicten oplossen. 

Kinderen die weinig spelen zijn in de regel wat minder 

handig, hebben minder balans en vaker last van 

bewegingsangst. Bewegingen die veel voorkomen bij 

risicovol spelen zijn slingeren, klimmen, rollen, hangen 

en glijden. Dit is niet alleen leuk voor kinderen, maar dus 

ook erg belangrijk voor hun motorische vaardigheden, 

balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn.  

Kortom, wat een fijne speel- en ontwikkelkansen liggen 

hier om ons IKC Platanenlaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot nog even iets anders 

Het fietspad dat langs ons gebouw loopt van de 
hoofdingang van Het Kofschip tot aan de hoofdingang 
van Lindenhage geeft problemen vanwege drukte. 
Ouders staan te wachten op het trottoir of zelfs op het 
fietspad. Daartussen door fietsen en lopen kinderen en 
volwassenen.  
De oplossing: Gebruik dat stuk naast ons gebouw 
verstandig; dus volwassenen én kinderen, kom lopend of 
loop met de fiets aan de hand. Dat maakt het voor ieder 
van ons zo veilig mogelijk. Aan de rand van het 
schoolplein wachten met de fiets aan de hand kan ook. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het IKC 
Management Team, 

 

Frank Sessink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


