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Zo’n groen schoolplein willen we allemaal!

Kinderen houden van rennen, klimmen en van voetbal-
len, maar ook van spannende beschutte plekjes waar 
ze met blaadjes en zand heksensoep kunnen maken. Er 
moet ruimte zijn voor fantasie, om nieuwe spellen te 
bedenken, je te verstoppen achter struiken en de natuur 
te ontdekken. En dat kan op het groene schoolplein van 
de Dr. Schaepmanschool, ook na schooltijd. 

“Op onze Jenaplanschool 
willen we de kinderen graag 
op een speelse manier dingen 
leren, zowel binnen als buiten. 
Zelf  dingen uitvinden, probe-
ren en ervaren. Op een school-
plein met vooral grijze tegels 
wordt dat lastig. Het was een 
uitdaging om dat te verande-
ren!”, vertelt Stefan van den 
Akker, groepsleider van de 
bovenbouw.

Locatieleider Sigrid Reitsma 
boog zich de afgelopen jaren 
met de leerlingen en ouders 
over de vraag ‘Wat gaan we 
daaraan doen?’. Acht kinderen 
kregen een stem in de ‘tuin-
raad’. Ze mochten vertellen 
wat ze met het schoolplein 
wilden en wat ze belangrijk 
vonden. 

Dromen
Sigrid belde Dionysios Sofro-
nas van Aardoom Hoveniers. 
Dionysios moet lachen als hij 
eraan terugdenkt. “Ze zei: ‘we 
willen iets met groen doen, 
maar we weten niet hoe’. Als 
je dromen hebt, moet je klein 
beginnen. Daarom heb ik eerst 
een ontwerp gemaakt voor een 
klein strookje aan de zijkant 
van de school.”

In deze ‘belevingstuin’ wuift de 
wind onder andere door een 
rij knotwilgjes, die qua hoogte 
afgestemd zijn op de lengte van 
kinderen. “Het is belangrijk 
dat kinderen in een gezonde 
leefomgeving opgroeien. Hier 
kunnen ze lekker rommelen, 
plantjes in de aarde zetten, ze 
verzorgen, leren van wat de 

natuur doet in de seizoenen”, 
licht de hovenier toe.

Maar de Dr. Schaepmanschool 
had nog meer wensen voor 
het vergroenen van het school-
plein. Er werd nagedacht over 
hoe ze het verder aan moesten 
pakken, want het uitvoeren van 
ideeën kost uiteraard geld.

Samen kom je verder
Ook wilde de school de wijk er 
graag bij betrekken. En daar 
kwam Stefan van der Worm van 
Stichting Ravottuh om de hoek 
kijken. Door een unieke samen-
werking met de school, Ravottuh, 
Aardoom Hoveniers en de ge-
meente is er iets moois ontstaan.   
Stefan: “Samen met de kinde-
ren, ouders, leerkrachten, om-
wonenden, Aardoom Hoveniers 
en de gemeente zijn we gaan 
kijken naar wat iedereen wilde 
en wat er mogelijk was. Mensen 
vinden het fijn om elkaar te 
ontmoeten en samen aan iets te 
bouwen. Je zet met elkaar een 
beweging in gang en dat geeft 
positieve energie.”

Dionysios maakte een ontwerp 
met ruimtes om te klimmen en 
te verstoppen, om met zand en 
modder spelen, om insecten te 
ontdekken en om rustig te zitten 
en te kletsen.  Hoe concreter de 
plannen werden, hoe vaker er 
werd geroepen: ‘het wordt echt 
gaaf !’. 

“Zien doet geloven”, is de er-
varing van Stefan. “En door de 
kinderen, ouders en de buurt er 
vanaf  het begin bij te betrekken, 
voelen ze zich ook verantwoor-
delijk om goed voor het groene 
schoolplein te zorgen.” 

Groen voelt goed
Dat groen een goed gevoel 
geeft, daar is iedere partij in 
dit verhaal van overtuigd. Het 
(spel)gedrag van kinderen zal, 
puur door de inrichting van 
het schoolplein, veranderen. Ze 
krijgen letterlijk en figuurlijk de 
ruimte om zich te verstoppen, 
te ontdekken, te chillen. Dat is 
goed voor het zelfvertrouwen. 
Wanneer kinderen buiten wor-
den uitgedaagd, zijn ze rustiger 
in de klas en kunnen ze zich 
beter concentreren.

Feestelijke opening
Wie langs de Dr. Schaepman-
school wandelt, ziet dat het 
schoolplein steeds meer vorm 
en kleur krijgt, zeker nu het 
lente is. Op 23 juni wordt dat 
tijdens het eindfeest gevierd. 
De Dr. Schaepmanschool heeft 

er altijd in geloofd dat het zou 
lukken om van het plein een 
natuurlijke en uitdagende speel-
plek te maken. En dat is door 
samen te werken goed gelukt. 
Dat is wel een feestje waard!

Bent u benieuwd naar het ontwerp? 
Op YouTube staat u een filmpje: 
Schaepmanschool Ridderkerk 3D 
tuinontwerp.

Joris zegt:

PETJE AF!
Korfbalvereniging KCR kijkt 
terug op een mooi seizoen met 
verschillende kampioenschap-
pen.  Onlangs won KCR1 de 
titel en daarmee promoveert dit 
team naar de overgangsklasse! 
Tijdens een van de laatste  trai-
ningen feliciteerde wethouder 
Tineke Keuzenkamp de korfbal-
lers met hun sportieve successen.

Op het veld verzorgde hoofdtrai-
ner Glenn de Vries met enkele 
kampioenen van de selectie een 
training voor de wat oudere 
jeugdteams. Een mooi moment 
voor de wethouder om Glenn 
een bloemetje en de spelers een 
aardigheidje te geven. Wethouder Tineke Keuzenkamp (links vooraan) feliciteerde de teams van KCR met hun behaalde kampioenschappen

Groene schoolpleinen
In Ridderkerk ontwikkelt 
Ravottuh (met een bijdrage 
vanuit de regeling ‘Groen 
doet Goed’ van de Provincie 
Zuid-Holland) zes groene 
schoolpleinen. Per plein 
wordt een plan op maat 
gemaakt waarbij de wensen 
van de gebruikers centraal 
staan. Fonobori draagt per 
schoolplein maximaal 3.000 
euro per school bij. De Dr. 
Schaepmanschool heeft 
daarnaast subsidie en een 
bijdrage gekregen van Jantje 
Beton, Woonvisie en ouders 
van school.
 
De functie van een groen 
schoolplein is meer dan alleen 
spelen. Een natuurlijke in-
richting van de buitenruimte 
rondom scholen daagt kinde-
ren uit tot meer buitenspelen 
en bewegen: het kan gebruikt 
worden voor verschillende 
lessen, het laat mensen uit de 
buurt elkaar ontmoeten. De 
groene schoolpleinen worden 
openbaar toegankelijk en 
kunnen dus ook na schooltijd 
worden gebruikt! 

Kijk voor meer informatie op 
facebook.com/BARnaarbuiten en 
ravottuh.nl of  neem contact op met 
Stefan van der Worm: stefan@
ravottuh.nl.

Felicitaties voor kampioenen KCR

Het groene schoolplein van de Dr. Schaepmanschool daagt kinderen uit om lekker te rommelen, te verstoppen en de 
natuur te ontdekken

We hebben er altijd 
in geloofd dat het ons 
zou lukken om van het 
plein een natuurlijke en 
uitdagende speelplek 
te maken. Dat is door 
samen te werken goed 

gelukt.
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