GEZOND SPELEN
OP HET PLEIN IS GOED
VOOR HET BREIN!

INTERESSANTE INFORMATIE OVER
HET INRICHTEN VAN SCHOOLPLEINEN
MET TIPS, SPEELTOESTELLEN EN EEN
STAPPENPLAN.
WWW.BEEBOP.NL

BUITENSPELEN IS
EEN BELANGRIJKE
VORM VAN BEWEGEN
AK715 Acacia

WAAROM IS BUITENSPELEN OP
SCHOOLPLEINEN ZO BELANGRIJK?
Er is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat spelen op
schoolpleinen niet alleen leuk is, maar ook allerlei voordelen biedt aan kinderen. Enkele van deze voordelen zijn:
•	Buitenspelen heeft een preventieve werking op het ontstaan van overgewicht.
•	Lichamelijk actieve leerlingen scoren beter op toetsen
dan hun minder fitte klasgenoten.
•	Onder begeleiding en toezicht van leerkrachten en tussen- en naschoolse opvang wordt de ontplooiing van
sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van het
kind bevorderd.
•	Kinderen bewegen meer waar ruimte is en sport- en
spelfaciliteiten zijn gecreëerd.
•	
Door spelen ontstaat er interactie met de fysieke en
sociale omgeving. Al spelend en bewegend ontwikkelt
en oefent het kind basisvaardigheden en ontdekt de
eigenschappen van materialen, kleuren en structuur.
•	Door spelen wordt het contact met andere kinderen vrijer.
De kinderen krijgen de ruimte om zelf sociale contacten
aan te gaan en zelf problemen op te lossen.
• Door spelen leren kinderen veel van elkaar.
BeeBop realiseert al bijna 20 jaar projecten voor scholen,
gemeenten, kinderopvangcentra, speeltuinen en recreatiebedrijven. Het is onze uitdaging om samen met u en de
leerlingen het schoolplein zodanig in te richten dat u en de
kinderen er jarenlang speelplezier aan beleven.
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WILT U WETEN WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?
BEL 023 534 74 00 OF KIJK OP WWW.BEEBOP.NL

NATUURLIJK
SPELEN MET
ROBINIA HOUT
BB-RO 041045

Vanwege de grillige vormen en de natuurlijke uitstraling
hebben wij Robinia hout gekozen voor het concept
‘natuurlijk spelen’. Natuurlijk spelen is voor ons meer
dan het plaatsen van bespeelbare objecten. Ook
bomen en struikjes kunnen een belangrijke rol spelen.
Een natuurlijke en groene omgeving is goed voor de
zintuigen, motoriek, creativiteit en het concentratie- en
denkvermogen. Wij houden in ons plan altijd rekening
dat de groenelementen een wezenlijk onderdeel zullen zijn van het geheel en dat ze strategisch worden
geplaatst zodat deze niet snel worden stuk getrapt of
geschoten.

BB-RO 033005

KIJK VOOR ALLE ROBINIA PRODUCTEN OP WWW.BEEBOP.NL
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EEN SAMENSPEL TUSSEN DE INBRENG
VAN LEERLINGEN, DE KENNIS VAN
DE SCHOOL EN DE EXPERTISE VAN
DE LEVERANCIER

Bij het ontwerpen van het schoolplein vinden wij het
belangrijk dat de kinderen hierbij betrokken worden.
Zij maken tenslotte het meeste gebruik van het plein en
hebben vaak goede ideeën. Ook de ideeën van de leerkrachten zijn zeer waardevol. Zij weten veel van het (buiten)
spelende kind vanwege hun pedagogische achtergrond
en kennis van motoriek. Bovendien zijn zij precies op de
hoogte wat zich op het schoolplein afspeelt. Van ons kunt
u een goede begeleiding verwachten in het ontwerp- en
realisatietraject. En uiteraard ook van onze expertise op het
gebied van de veiligheidsnormen. Deze kennis wordt vaak
gemist op scholen. Verder hebben wij uitgebreide keuzemogelijkheden in materiaalsoorten en speeltoestellen.
Een goed samenspel tussen kind, school en leverancier
geeft de beste garantie voor een fraai ingericht schoolplein.
AK 760

BB-RO 015155
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BB-RO 010005

WILT U WETEN WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?
BEL 023 534 74 00 OF KIJK OP WWW.BEEBOP.NL

IN 8 STAPPEN NAAR
EEN NIEUW SCHOOLPLEIN

1

	
Inventarisatie huidig schoolplein.
	
Bepaald wordt welke groepen van het plein
gebruik maken, welke spelaanleidingen en speeltoestellen er al zijn en welke hergebruikt kunnen
worden. Verder wordt bekeken welke delen van
het schoolplein een bestemming hebben die
gehandhaafd moet worden.

2

	
Bepaling uitstraling schoolplein.
	
Gaat de voorkeur bijvoorbeeld uit naar een
natuurlijke uitstraling met veel gebruik van hout
en groen of naar een fleurig plein met gekleurde
metalen en/of kunststof speeltoestellen of is het
een mix van uitstralingen.

3

	
Indeling in zones voor de groepen.
	Het plein of de pleinen worden verdeeld in zones
voor onderbouw, bovenbouw en eventueel
middenbouw.

4

	
Onderverdeling naar zones met spelsoorten.
	
Balspelen

worden

bijvoorbeeld

gescheiden

gehouden van de zone waar kinderen zich
kunnen terugtrekken en rustig andere kinderen
kunnen ontmoeten.

5

	
Het maken van een voorlopig ontwerp door
concrete invulling van de zones met speeltoestellen, spelaanleidingen, zitbanken, afscheidingen en groen. De inbreng van kinderen, team
en ouders is hierbij zeer gewenst.

6
7
8

	
De terugkoppeling van de betrokkenen op
het voorlopig ontwerp wordt in een definitief
ontwerp verwerkt.

	
Het ontwerp wordt uitgevoerd met als resultaat
een prachtig schoolplein.

	Om het nieuwe schoolplein in goede conditie te
houden dient tijdig nagedacht te worden over
het beheren en onderhouden van het plein.
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PROJECT IN BEELD
SCHOOLPLEIN KINDCENTRUM
DA VINCI, DEN HAAG

Kindcentrum Da Vinci wordt gevormd door basisschool
Ds. D.A. v.d. Boschschool, Peuterschool Van den Bosch en
Triodus Kinderopvang. Kinderen van 0 tot en met 13 jaar
kunnen onder hetzelfde dak ononderbroken doorstromen.
In 2018 werd het Kindcentrum volledig nieuw gebouwd en
aan twee zijden van de school het buitenterrein ingericht.
Vier partijen kregen een uitnodiging om aan de hand van
programma van eisen een eerste ontwerp voor het schoolplein te maken. Het inrichtingsvoorstel van BeeBop sprak
het meeste aan en werd gekozen om verder uit te werken
en uit te voeren.
Op het deel voor de kinderopvang is een babybox en een
grote zandbak met verschillende mogelijkheden voor
zandspel geplaatst. Voor de peuters en middenbouw is
een buitenklas, een verkeerscircuit, een speelcombinatie,
een voetbalarena, een duikelrek en een voetbalveldje gerealiseerd. Verschillende plekken met zwerfkeien doen dienst
als spelaanleiding.

Bosbengel 020105

Voetbalarena
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Babybox

WILT U WETEN WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?
BEL 023 534 74 00 OF KIJK OP WWW.BEEBOP.NL

Picknickset

PROJECT IN BEELD
SCHOOLPLEIN
PI SCHOOL
PROFESSOR
WATERINK NOORD,
AMSTERDAM
Natuurlijk spelen

Professor Waterink Noord is een school voor speciaal
onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en
met 13 jaar. De wens was het schoolplein groener te
maken, waarbij een deel is ingericht voor natuurlijk
spelen en op een andere deel van het plein plaatsten
wij Robinia speeltoestellen, een picknickset en een
minidoel. Een groen ingericht schoolplein zorgt voor
rust en creativiteit. En het is extra educatief, omdat
de kinderen kennis maken met de natuur.

Zandbak
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FLEURIG EN KLEURRIJK
SPELEN MET
KUNSTSTOF EN METAAL

AK701a Schommel

AK712b Krokus met webnet

Een deel van onze speeltoestellen worden gemaakt van
kunststofrecycling en geanodiseerd aluminium. Door de
combinatie van materialen zijn deze toestellen bijzonder
onderhoudsarm. Doordat het kunststof voor het grootste
deel gerecycled is, zijn de toestellen ook nog eens goed
voor het milieu!
Draaien, zwaaien en klauteren zijn kenmerkende speelfuncties voor de productlijn met stalen speeltoestellen.
Mocht u over een beperkt budget beschikken dan zult u
blij verrast zijn over de prijsstelling.

AK720 Iris

AK776 Blokkenspel
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AK738 Fluitekruid

KIJK VOOR ALLE KUNSTSTOF EN METALEN SPEELTOESTELLEN OP WWW.BEEBOP.NL

AK711 Narcis

PROJECT IN BEELD
SCHOOLPLEIN
ALOYSIUSSCHOOL,
OVERVEEN
Na veel jaren lang intensief bespeeld te zijn was het
AK711 Narcis

schoolplein van de Aloysiusschool aan renovatie toe.
De wens van de school was een plein met kleurige
speeltoestellen welke onderhoudsarm en duurzaam
zijn. Een andere wens was het plaatsen van de toestellen aan de randen van het plein, zodat de binnenzijde
van het plein vrij bleef voor activiteiten als de kerstmarkt en optredens.
BeeBop maakte het ontwerp en leverde de speel- en
sporttoestellen.

Verplaatste zandbak

WILT U WETEN WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?
BEL 023 534 74 00 OF KIJK OP WWW.BEEBOP.NL
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ENKELE TIPS BIJ
HET INRICHTEN VAN
HET SCHOOLPLEIN

AK716 Orchidee

1
2
3

	De invulling van het schoolplein moet kinderen
prikkelen om lichamelijke mogelijkheden, durf en
uithoudingsvermogen te gebruiken.

	Laat leerlingen meepraten over de inrichting van
het plein en maak gebruik van de betrokkenheid
van de ouders.

	
Het kleurrijk beschilderen van schoolpleinen is
een goedkope en snelle manier om de dagelijkse
hoeveelheid beweging van kinderen positief te
beïnvloeden.

4
5

	De gemeente wil vaak financieel bijdragen als het

AK737b Sering

schoolplein na schooltijd gebruikt mag worden
door de buurtkinderen.

	
Houd ook ruimte vrij voor niet speeltoestel
gebonden activiteiten als tikkertje, rijden met
karren en hinkelbanen. In deze activiteiten kan
structuur aangebracht worden door bijvoorbeeld
het aanbrengen van belijningen of het maken van
verkeerspleintjes.

AK744 Kikkerwip
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KIJK VOOR MEER PRODUCTEN OP WWW.BEEBOP.NL

SPORTEN OP
HET SCHOOLPLEIN

BeeBop heeft een uitgebreid leveringsprogramma
voor de inrichting van schoolpleinen. Onze inrichtingsmaterialen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.
Dat geldt ook voor onze voetbaldoeltjes, basketbalpalen en tafeltennistafels uit ons B-Sportive sportprogramma. Dit programma heeft een hoge kwaliteit
en leveren wij tegen een scherpe prijs.

BSP-120 basketbalpaal en BSP-001 minidoeltje

Sportveld met kunstgras, tribunes en doeltjes

BBBT-RO Betonnen tafeltennistafel

Minidoel BB-RO 090105 met ballenvanger

MEER INFORMATIE OVER SPORT- EN SCHOOLPLEINEN VIND JE OP WWW.BEEBOP.NL
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5 REDENEN OM VOOR
BEEBOP TE KIEZEN

1

BREED ASSORTIMENT
U kunt bij ons terecht voor de inrichtingsmaterialen van uw totale schoolplein. Wij stoppen
niet bij één onderdeel. Dat scheelt u veel tijd en geld. Door de breedte van het assortiment
en de keuze van vele materiaalsoorten kunnen wij voor iedere situatie het juiste product
bieden.

2
3

KORTE LIJNEN
U heeft bij ons één aanspreekpunt van ontwerp tot en met uitvoering. Dit voorkomt miscommunicatie en daarmee kostbare fouten.

BETAALBARE KWALITEIT
Het is niet moeilijk om een goed product voor een hoge prijs te verkopen of een slecht product
voor een lage prijs. Onze uitdaging is het om een goed product tegen een betaalbare prijs te
leveren. Dankzij onze samenwerking met gerenommeerde fabrikanten kunnen wij u producten met een hoge kwaliteit altijd tegen een redelijke prijs aanbieden.

4

UW EIGEN IDEEËN VORM KUNNEN GEVEN
Wanneer u bijvoorbeeld het eigen karakter van een schoolplein wilt benadrukken volstaat
soms het toepassen van standaard producten niet. Het eigen gezicht dat u wilt meegeven
en/of uw eigen ideeën vertalen wij samen met u in een maatwerkoplossing. En deze oplossing hoeft niet veel duurder te zijn.

5

WIJ ZORGEN VOOR PLEZIER EN KLEUR OP
HET SCHOOLPLEIN EN IN HET STRAATBEELD
Onze producten geven letterlijk en figuurlijk kleur aan het schoolplein. Zij brengen tijdens en
na schooltijd kinderen, leerkrachten en toezichthouders samen en zorgen voor plezier in hun
buitenruimte.

BEEBOP

Rijnlaan 55

•

2105 XJ Heemstede

•

023 534 74 00

•

info@beebop.nl

•

beebop.nl

