Wat vinden de leerlingen van de Lea Dasbergschool van hun schoolplein?

Groep 7 zocht het uit!

Het onderzoek

▪ Groepsinterviews
Wat vinden leerlingen van het huidige schoolplein en
hoe zou het plein volgens hen beter kunnen?

▪ Observaties op het schoolplein

Wat vind je van het schoolplein zoals dat nu is?

Groep 1-2

leuk, gezellig...

grote meerderheid zegt:

Groep 3
meerderheid zegt:

Groep 4-8
grote meerderheid zegt:

Mogelijk speelt het extra
spelmateriaal dat groep 1-2 gebruikt
ook een rol bij hun positieve oordeel.

leuk, maar er is wel
weinig om mee te
spelen...

saai in gradaties: beetje saai,
heel saai, toppunt van
saaiheid...
grijs, kleurloos, kaal, onleuk...

Groep-7-leerling:
“Je moet je eigen spel maken,
want op het plein is niet zoveel
te doen.”

Wat doe je nu op het schoolplein/wat doe je graag?

Groep 1-2

Groep 3-8

in de zandbak spelen; fietsen/steppen/rijden;
voetballen; klimmen en duikelen...

voetballen; renspelletjes (tikkertje, vies-en-lekkertje,
freerunning...); klimmen en duikelen;
(zelfverzonnen) balspelen (bal zo hoog mogelijk op
de trap gooien, ezelen, lummelen); fantasiespelletjes
(CSI, paardje...), kletsen/chillen (groep 8) ...

Verveel je je wel eens op het schoolplein?
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Er is weinig afwisseling, het
plein is al acht jaar
hetzelfde...

altijd

weet niet

1,9%
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We doen eigenlijk altijd hetzelfde op het schoolplein. Een
aantal voetballen alleen maar, een andere groep staat
gewoon te staan en weer een andere groep is bij het
klimrek... Soms is het niet meer leuk om steeds hetzelfde
te doen.

Vind je het gezellig op het schoolplein?

Groep 1-2

Groep 3-8

Het is gezellig! Er wordt gezellig
samen gespeeld en er is weinig
ruzie.

In de meeste groepen vinden de meeste
leerlingen het meestal of altijd gezellig
op het plein; in 2 groepen vinden de
meeste leerlingen het soms gezellig op
het plein.

Wat mag van jou blijven zoals het is op het schoolplein?

Alles wat er nu is moet blijven!

Bij voorkeur wél in verbeterde versie:
- Voetbalveld: ‘meer plek voor voetbal’, ‘minder last van auto’s’, ‘niet steeds
de bal in de sloot’, ‘liefst op echt gras of kunstgras’...
- Klimrek: ‘groter’, ‘spannender’...
- Zandbak: ‘met scheppen enzo...’ (ook voor hogere groepen)
- Basketbalveld: ‘liefst 2 baskets’, ‘een minder hoge basket waar de bal niet
steeds op blijft liggen’

Wat zijn dingen die je nu niet kan doen op het schoolplein, maar
die je wel graag zou willen doen?

Dat is best een heleboel, bijvoorbeeld:
hockey, volleybal, basketbal, tennissen, fitness, trimmen
(parcours), atletiek, freerunning, klimmen (klimmuur,
klimrek, klimboom...), worstelen, boogschieten,
lasergamen, paintball, tumbling, bungyjumpen, nerfen,
trampoline springen, meer schaduw, touwzwaaien, in het
bos spelen, in de (moes)tuin werken, op gras spelen,
speurtochten in het bos, een doolhof in het bos, een
beetje spannend spelen, met water (en zand) spelen,
verstoppertje spelen, wippen, schommelen, glijden,
bouwen met losse materialen, een verkeersplein voor de
karren en fietsen, verven/tekenen, met echte dieren
omgaan....

Hoe zou je het vinden om in het bos naast de school te spelen?

Gaaaaaf!!
En wat zou je er willen doen?
hutten bouwen, tenten bouwen, bruggen bouwen,
tunnels maken, klimmen in de bomen, kastanjes, eikels,
blaadjes, beestjes zoeken, en onderzoeken, vogels
spotten, bomen planten, schommels in de bomen,
speurtochten door het bos, slootje springen, survivallen,
trimmen, verstoppertje spelen...

Conclusies

Leerlingen uit de hogere groepen vinden het plein – in gradaties ‘saai’: ‘een beetje saai’, ‘heel saai’, ‘het toppunt van saai’.
Er is sprake van verveling. Tegelijkertijd zijn de leerlingen creatief en
verzinnen zij hun eigen spel.
Leerlingen in de groepen 1-2 vinden het leuk op het schoolplein. Al
hebben zij zeker hun ideeën over verbeteringen!
Sporten, bewegen, gezellig samen spelen en ook wel uitdaging ‘spannend’ spelen - dat is wat leerlingen graag willen doen op het
schoolplein.
Ook het bos gebruiken om te spelen vinden leerlingen een geweldig
idee.

