Pimp je speelplaats: laureaten projectoproep
De jury van Pimp je speelplaats selecteerde 32 finalisten uit de meer dan 500 inzendingen. Dat gebeurde op basis van deze selectiecriteria:
variatie, natuurwaarde, speelwaarde, participatie, ontmoeting, en met bonuspunten voor integrale toegankelijkheid en openstelling buiten de
schooluren.
Van deze 32 finalisten kan Pimp je speelplaats 17 scholen uit Vlaanderen en Brussel bekronen met een pimppremie van max. 3500 euro en een
AVEVE-bon van 250 euro. De andere 15 krijgen een eervolle vermelding en een speelplaatspakket met waardevolle prijzen.
Van de bekroonde speelplaatsprojecten zijn er 12 projecten van basisscholen en 5 van middelbare scholen. Vijf van de winnaars komen uit
Oost-Vlaanderen, vier uit Antwerpen, drie uit Vlaams-Brabant, twee uit West-Vlaanderen, twee uit Limburg en één uit Brussel. Onder de
winnaars tellen we drie scholen voor bijzonder onderwijs, een Leefschool en een Daltonschool. De meeste winnaars komen uit het vrije
onderwijsnet, maar ook uit het gemeenschapsonderwijs en het stedelijk net zijn er meerdere winnaars.
Oost-Vlaanderen
- Daltonschool De Lotus (Gent)
Een enthousiast team heeft een hele waaier aan plannen voor een gevarieerde speelplaats met rust- en babbelhoekjes, actieve kamp- en klimzone, een buitenklas,
bloemen en bessen en nog veel meer. Het mooiste is misschien wel hun oplossing voor het grasveld dat bij regenweer meteen onder water loopt en erg lang
drassig blijft. In het voorjaar 2015 graven zij hier een wadi of diepere geul waar het water kan insijpelen, het gras ernaast wordt met de uitgegraven aarde een
heuvel gemaakt en het grasveld wat opgehoogd. In de wadi komen stap- en springstenen, en ernaast een blotevoetenpad. Met een handpomp kunnen de kinderen
het water uit een reservoir oppompen voor nog meer waterpret.

- VBS 't Wimpelke (Impe)
Dit kleine dorpsschooltje heeft erg enthousiaste ouders, het idee om de speelplaats aan te pakken kwam van hen. Het wordt een DIY-remake waarbij het hele dorp
betrokken wordt. Willy, de buurt-tuinman maakt de kleuters en kinderen wegwijs in tuinieren. Een ouder-schilder wil met kleur de speelplaats opvrolijken, de
plaatselijke imker wil meehelpen aan een insectenhotel en bijenplanten, een compostmeester helpt mee, enz. Kinderen, leerkrachten, directie, ouders,
buurtbewoners en vrijwilligers hielden al een manifestatie en maakten een filmpje en op de kersthappening stelde de school de plannen voor alle plannen voor
aan de (groot)ouders: een zonnig kleurenafdak, wilgenhutten, buitenklasje, klauterplek, vogelhuisjesmuur en nog veel meer.
http://youtu.be/cWlfrTH2AjM

- VB Sancta Maria (Sint-Martens-Latem)
Deze school gaat voor een verweving van kunst, spel en natuur en wil voluit de historiek uitspelen en de binding met de vroegere Latemse kunstenaars en schilders
van de 'Latemse School' zoals bijvoorbeeld Valerius de Saedeleer en Gustave van de Woestyne. De kinderen, ouders en leerkrachten werkten tien ideeën uit tot
één groot verhaal. Bij elk van de tien items - onder meer leilinden als natuurlijke zonnewering, mobiele stadstuintjes en houten stapblokken, kunstige zitbanken
rondom de oude bomen, speelheuvel met doorkruipbuis, buitenklasje - komt een passend schilderij en een woordje uitleg. Ook hier zal de realisatie van al dat
moois gebeuren dankzij de inzet van ouders, waaronder een tuinaanlegger, schrijnwerker enz.

- BSGO! De Wijze Eik afd. Casierlaan (Mariakerke)
De volledige speelplaats is een stenen woestijn, verhard met gladde rode stenen die op veel plaatsen zijn losgeraakt en voor veel valpartijen zorgen. Hier moet
echt iets aan gebeuren! De leerlingen verwerken hun dromen voor de speelplaats in prachtige knutselwerkjes. Ouders staken de koppen samen om een plan op te
stellen. Om geld in te zamelen organiseert de school samen met Circa een benefietfestival 'Rock de speelplaats!'. De rode stenen maken plaats voor
waterdoorlatende grasdallen, een heuvel, verticale tuin, een podium voor dans en toneel, een kippenhok en speeltafels. Een gekleurd betonpad maakt de
speelplaats makkelijk toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. De kinderen hoor je hier aan het woord: http://youtu.be/i0K1yNOyWGU

- BUSO Broederschool (Lokeren)
Deze middelbare school voor leerlingen met matige tot sterke mentale beperkingen en leerlingen met autisme, ligt in het centrum van de stad. Voor sommige van
deze leerlingen is rust tijdens de pauzes heel erg belangrijk. De school kreeg een aanpalend stuk grond ter beschikking dat men wil omtoveren tot snoezeltuin waar
alle zintuigen worden gestimuleerd. Een variatie aan kleurrijke, geurige, smakelijke en speels prikkelende plantensoorten wordt aangevuld met actieve uitdagingen
zoals een vogelnestschommel, trampoline en sporttoestellen. De leerlingen van de land- en tuinbouwschool in de buurt zullen onder leiding van hun leerkrachten,
samen met de leerlingen van de Broederschool, deze plannen uitvoeren. De eigen leerlingen van de richting die voorbereidt op het werken in een (beschutte)
groendienst, zullen onder begeleiding de tuin onderhouden.

West-Vlaanderen
- Leefschool Groene Poortje (Kaster)
Mooi project voor een gevarieerde speelplaats met onder meer een uitdagend fietsparcours (elke donderdag is hier 'wieltjesdag'), een kampenbosje, klauterhout
en een fantasierijk kleuterhoekje. Na afbraak van het oudste klaslokaal komt er ook een heuse speelheuvel. Het groene speelpleintje aan de straatzijde van de
school is publiek toegankelijk als gemeentelijk speelplein. De school bekijkt samen met de gemeente hoe ook dit openbaar gedeelte avontuurlijker en natuurrijker
kan worden.

- Autonome Middenschool (Bredene)
Deze kleine school heeft een ruim maar zeer kaal en saai grasveld. Zij gaan voluit voor variatie en leggen dit voorjaar een moestuin aan. Verder wordt een deel van
het grasveld omgetoverd tot bloemenweide met insectenhotel en bijenkorf. Er komt een sportveld met supportersbankjes en een ingebouwde trampoline. Het
plan werd bedacht door leerlingen, leerlingenraad en leerkrachten.
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Antwerpen
- VB O.L.V. De Ham (Mechelen)
Deze basisschool heeft twee kleine betonnen speelplaatsen en één boom. Vlak naast de school ligt, op het terrein van de lerarenopleiding van Thomas More, een
wat verwaarloosde groene ruimte. De school wil nu samen met de lerarenopleiding deze ruimte inrichten als groene speelplek met allerlei speelkansen en
ontdekmogelijkheden. De studenten van de lerarenopleiding verzamelden praktijkvoorbeelden, foto's en ideeën, en ouders bezochten de plek en wisselden ideeën
uit. Er komen verschillende hoekjes voor natuurbeleving, rust- en verstopplekken, een kampenhoek en bouwhoek, een buitenkeuken en fantasieprikkels voor
rollenspel... Heel leuk is dat deze groene speelplek ook na schooltijd tot 18u30 toegankelijk zal zijn en op woensdagnamiddag zullen studenten van de
lerarenopleiding hier regelmatig activiteiten organiseren voor de kinderen uit de buurt.

- Sint-Lutgardis (Antwerpen)
De stadskinderen op deze school hebben maar een kleine, saaie en grijze speelplaats om zich tijdens de pauzes te ontspannen. Recent werd een betonnen
structuur gebouwd. Het nadeel van deze 'bouwwerf' buigt de school met Pimp je speelplaats om tot een unieke kans om van de braakliggende oppervlakte in de
nieuwe betonstructuur een boeiende groene speelplek te maken. Het plan bevat onder meer een zandbak, hutjes van takken, doorkruip- of lummelbuizen, een
moestuintje, een zandspeelplek, bankjes en een groenmuur met diverse plantensoorten.

- Hoedjes Van Papier (Deurne)
Voor deze school is het Pimp-project een onderdeel van de volledige transformatie van de speelplaats. In mei 2014 braken ouders, leerlingen en leerkrachten al
samen betontegels uit om plaats te maken voor bloembakken, zitbanken en een zandspeelplek. En in oktober kwamen de eerste bomen op school. Langzaam maar
zeker worden de verschillende 'eilanden' uit het grote plan werkelijkheid. Deze speelplaats met verstopgroen, zandheuvels, insectenhotels, leeshoekjes, losse
materialen, water, wilgenhutten enz. zal ook benut worden als tentoonstellingsruimte voor de kunstwerkjes van de leerlingen, voor educatieve natuuractiviteiten
tijdens de lessen, om creatiever en meer geboeid te spelen tijdens de pauzes maar ook om verantwoordelijkheid te leren opnemen en zorg te dragen voor de
omgeving.

- BUSO Sint-Jozef (Antwerpen)
Deze school voor buitengewoon onderwijs wil graag het inspiratieloze grasveld omvormen tot een rolstoelvriendelijke tuin voor alle zintuigen. Met een soort
'blotewielenpad' door verschillende verhardingen op de paden: glad, geribbeld, hobbelig, vlak of licht hellend. De tuin krijgt herkenningspunten - erg belangrijk
voor jongeren met een mentale beperking - en er komen bessenstruiken, bloemen, struiken, een insectentoren en zelfs een duiventoren voor pauwstaartjes. De
ongebruikte randzones langs de straat wil men opwaarderen met plukfruit, moestuintafels - ook vanuit een rolstoel bruikbaar - en er is zelfs plaats voor kippen en
dwerggeitjes. De ideeën komen uit een droomsessie met leerlingen en leerkrachten. De leerlingen nemen heel wat van de aanleg en de verzorging van planten en
dieren voor hun rekening, elke klas naar eigen mogelijkheden. Verder komt deze tuin in elk geval ook ten goede aan de jongeren die permanent hier verblijven,
ook aan de volwassenen van het DVC en aan de speelpleinwerking en naschoolse opvang die ook van dit terrein gebruik maken.

Limburg
- VB Jan Rosier (Lanaken)
De 350 kinderen op deze school hebben een grote saaie betonnen speelplaats die nu bijna helemaal wordt ingenomen door de voetballers, en een braakliggend
stuk grond, een paar bomen en een afdak. Eén vijfde van de speelplaats wordt volledig omgevormd tot avontuurlijk speelgroen, volgens ideeën die de kinderen
uitwerkten in maquettes. De grote speelheuvel is bijvoorbeeld een idee van het vierde leerjaar, de waterbaan om dammen te bouwen en weer af te breken is een
vondst van het vijfde leerjaar. Verder ook een ontdekbosje met fruitbomen, een stiltehoek met vlinderbloemen, een weerstation en een danspodium...

- BS Kla4tje (Lommel)
Deze speelplaats is grauw en aan een opfrisbeurt toe. De kinderen, leerkrachten en ouders dromen van een groene oase in het stadscentrum waar de kinderen
kunnen spelen, leren, experimenteren en zich uitleven. Daarom gaan ze een schooltuin maken waarin ze bomen, bloemen en (bessen)struiken aanplanten,
zandbakken en speelbergen, zand-waterspeeltuigen, boomstammen en klauterhout, wilgenhutjes en zithoekjes creëren. Ertussen komen sportvelden voor voetbal,
basket, volley- en trefbal. Hier omheen loopt een parcours voor fietsen, skeelers en andere wieltjes. Deze school zocht samenwerking met onder meer de
gemeente, het plaatselijke rusthuis, en het 'Natuur in je buurt' project van Lommel en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Vlaams-Brabant
- Don Bosco (Groot-Bijgaarden)
De leerlingen op deze middelbare school willen graag chillen in het groen. Dat blijkt heel duidelijk uit de enquête die werd afgenomen, en de leerkrachten aan het
denken heeft gezet. De speelplaats is nu één grijze ommuurde vlakte. Dat moet helemaal anders! Om de speelplaats aangenamer en groener te maken, gaat men
hier een natuurlijke haag planten en er komt een vijverbak met waterplanten. Verder een natuur chillhoek, verplaatsbare bloembakken (met kruiden bruikbaar in
de lessen voeding), insectenhotels en zwaluwnesten. De vergroening van de speelplaats wordt sterk gekoppeld met de lessen en met de MOS-werking op school.

- Sint-Jozefscollege (Aarschot)
Deze middelbare school is gelegen in de groene Demervallei maar daar is op de kale, geasfalteerde speelplaats niets van te merken. De leerlingenraad tekende na
een wilde brainstorm plannen voor een groenere speelplaats. De pimppremie willen ze inzetten om de oude stenen plantenbakken om te vormen tot
supportertribunes, en voor nieuwe voetbalgoals, een kruidentuin, druivelaars tegen de blinde muur, picknicktafels... De leerlingenraad gaat ijsjes verkopen en
andere initiatieven om hiervoor geld in het laatje te brengen. De leerlingen Artistieke Vorming schilderen megatwister en megaschaak op de verharde speelplaats.
Zo is er binnenkort voor iedereen wat leuks te doen tijdens de pauzes!

- BSGO! De School - vestiging Heffel (Kessel-Lo)
In Kessel-Lo hebben ze er al heel wat werk op zitten. Vorig jaar vernieuwden ze al een deel van de speelplaats. De school is al heel wat groener geworden: er zijn
bomen en een haag aangeplant. Deze school durfde het ook aan een vijver te graven, en tegelijk ook een speelheuvel aan te leggen. De pimppremie zal zorgen
voor heel wat kersen op de taart: nieuw gras zaaien en tuintjes aanleggen, van de vijver een educatieve poel maken met waterplanten en waterdiertjes en een
vlonder waar kinderen wateronderzoek kunnen doen, en men gaat samen een wilgentunnel en wilgententjes maken, een kruidentuin, bessenstruiken en nog
zoveel meer.

Brussel
- Buitengewoon Basisonderwijs Spes (Anderlecht)
Deze Brusselse school vond in 2013 een nieuw onderkomen in een bedrijfsgebouw. Het vroegere parkeerterrein doet dienst als speelplaats, wat verre van ideaal is.
Naast het gebouw ligt een braakliggend stuk grond.De kinderen met lichte tot zware mentale beperkingen verdienen extra mogelijkheden voor beleving, contact
met natuur, spel, rust en ontdekking. Het braakliggend terrein moet een uitdagende groene zone worden met onder meer bloemen, groenten, kippen, een
ontdekkingstafel en een muziekmuur. De oudergroep ging aan de slag om planten met doornen weg te halen en ook met de buurtbewoners werd overlegd. De
meeste leerlingen zijn thuis niet vertrouwd met vrijetijdsbesteding in het groen maar kunnen later misschien wel beroepshalve aan de slag bij een groendienst,
tuincentrum of dierenverzorging.
http://youtu.be/QVG37hpZaF0

