INSPIRATIEMAGAZINE
VOOR BASISSCHOLEN
De positieve effecten van
een uitdagend schoolplein

EEN UITDAGEND
SCHOOLPLEIN
Het schoolplein is van essentieel belang voor de ontwikkeling van
kinderen. Kinderen brengen tenslotte een groot gedeelte van de tijd
door op school én het schoolplein. Het is de plek waar kinderen kunnen
ontspannen, samen kunnen spelen, ontdekken, ontwikkelen, waar ruzies
ontstaan en worden bijgelegd en waar kinderen weerbaar worden. Het
schoolplein vormt een zeer belangrijke basis voor de sociale, fysieke,
motorische en zeker ook de educatieve ontwikkeling van kinderen.
De kracht van een uitdagend schoolplein is groot wanneer deze
aansluit bij de visie en leeromgeving van school. Jullie plein is de
ultieme plek om beweegarmoede onder kinderen aan te pakken. Op een
toekomstbestendig schoolplein is ruimte voor motorische ontwikkeling
(gymlessen op het plein), bewegend leren en buitenlessen. Hiermee
biedt jullie schoolplein de kans om kinderen een gefundeerde basis mee
te geven als het gaat om sociale, fysieke en motorische ontwikkeling.
Bewegen moet vooral leuk zijn! Door het schoolplein doordacht in te
richten, krijgen kinderen veel meer beweging dan de gewenste twee uren
bewegingsonderwijs.
Maar hoe kom je nu tot een uitdagend plein? Hoe realiseer je hét
droomplein? Er komt ontzettend veel kijken bij de inrichting van het
schoolplein. De basis voor een uitdagend plein ligt bij een goed en
doordacht pleinontwerp, waarin al jullie wensen en ook de visie van
school samenkomen.
Bij Yalp willen we spelen, bewegen, sporten en ontmoeten stimuleren,
omdat het ons leven verrijkt met een positieve bijdrage aan onze fysieke,
geestelijke en sociale fitheid. Wij creëren inspirerende omgevingen die
jongeren én ouderen uitdagen om te bewegen, maar waarbij het vooral
draait om PLEZIER maken.

4 redenen
om te investeren in uw schoolplein
Gebruik het
schoolplein als
verlengstuk van het
schoolgebouw. Geef
gymlessen, maar
ook rekenen, taal of
topografie op het
schoolplein.

Graag willen we jullie inspireren met onze visie op bewegen en het
schoolplein van de toekomst, gave projecten en interessante verhalen.
Veel leesplezier!
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1. Basisschets van de
school (op schaal).

Het schoolplein wordt van alle speelplekken in de
2. Bepalen van groen

buurt door kinderen als hoogst gewaardeerd, zo

en rustplekken.

blijkt uit onderzoek van TNS-NIPO en Jantje Beton.
Toch wordt het schoolplein door 43 procent van de

3. Toevoegen van

leerlingen saai gevonden. Yalp heeft als leverancier

routing, zichtassen en

van sport- en speeltoestellen jarenlange ervaring bij

bezonning.

de inrichting van inspirende schoolpleinen.
4. Bepaling van
zonering: sport, spel,
natuur, vrij spel, zone

Stap 1 - Elkaar leren kennen &
wensen inventariseren

4-8, etc.

5. Invulling ontwerp.

Om een goed plan te kunnen maken vinden wij

Soms wordt deze

het belangrijk om de identiteit van de school te leren

stap ook in 3D

kennen. Welke leermethode hanteren jullie en welke

uitgewerkt.

visie hebben jullie op onderwijs? Waar de ene school
bekend wil staan als sportieve school zal de ander
zich meer als culturele of groene school willen profileren.
Ook wordt er tijdens het eerste gesprek de wensen van
de school geïnventariseerd. Durf daarbij te dromen! Een
goed plan ontstaat niet door concrete ideeën, maar
door wensen, mogelijkheden en doorzettingsvermogen.
Samen met Yalp wordt bepaald welke speelwaarden en
elementen terug moeten komen in het ontwerp. Daarbij
wordt ook direct gesproken over de praktische kant als
budget, gewenste valondergrond en uitvoerbaarheid.

Stap 2: Eerste schets
Nadat de wensen helder zijn maken wij een compleet

VAN PLAN TOT REALISATIE
Hoe gaan wij te werk?
“De samenwerking met Yalp hebben wij echt als heel prettig
ervaren. Je wilt natuurlijk geïnspireerd worden door degene
met wie je contact hebt en dat zit met Yalp wel goed. Onze
verwachtingen werden ten volste overtroffen door de ideeen
en het ontwerp van Yalp. We kregen veel meer terug dan
we verwacht hadden. Dat was voor ons echt inspirerend.
Doordat de samenwerking zo soepel verliep, leek het eigenlijk
allemaal vanzelf te gaan.” - Christa Somers, directrice van
Kindcentrum de Wereldster

inrichtingsplan. Een goed schoolplein begint met een
goede analyse en eerste schetsen waarin routing,
zonering, rustplekken, groen, bezonning en zichtassen
zijn verwerkt. Daarbij kijken we ook samen naar de
speelwaarden. Te denken aan stimuleren van fantasie,
klimmen, bouwen, toneel spelen, glijden, muziek maken,

Stap 4: Resultaat
Het resultaat? Een fantastisch, uitdagend en
grensverleggend schoolplein waar kinderen zich
ontwikkelen, samen spelen, maar bovenal PLEZIER
maken!

schommelen of het ontdekken van natuur.

Stap 5: Service
Stap 3: Invulling ontwerp

Na realisatie zijn wij nog niet klaar! Wij blijven met
onze serviceafdeling van dienst. Hebben jullie een vraag

Uit de eerste ideeën en schetsen ontstaat een

over de toestellen, ondergrond of een productidee?

technisch realiseerbaar en veilig speelontwerp. We

Neem contact met ons op.

gaan met jullie om tafel om de definitieve toestelkeuze
te bepalen. Welke toestellen en elementen passen
bij de visie en het budget? Wij onderhouden met
grote regelmaat contact om te toetsen of het
schoolpleinontwerp nog steeds voldoet aan de wensen
en passen dit eventueel aan. Wist je al dat we alle
toestellen op maat kunnen maken?
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FREERUNNEN IN HET ONDERWIJS
Stimuleer de beweegintensiteit en beweegvariatie op het schoolplein
Als kinderen te weinig bewegen, heeft dat gevolgen voor hun ontwikkeling. Balanceren, een koprol kunnen
maken, verschillende bewegingen achter elkaar uitvoeren; kinderen kunnen dat tegenwoordig veel minder
dan vroeger. Hoog tijd om de motoriek te verbeteren. Kinderen moeten gestimuleerd worden om meer te
bewegen, onder andere op school. Freerunnen - ook wel Parkour - is het moderne apenkooien, maar dan op
veilige toestellen voor op het schoolplein. Kinderen moeten van toestel naar toestel bewegen of de lijnen en
stippen in het kunstgras gebruiken. Al deze sprongen maken zij op eigen manier en niveau. Daardoor vinden
kinderen bewegen leuker en gaan ook méér bewegen.

Goed om te weten!
Freerunnen is het moderne apenkooien, maar dan

Wij werken niet alleen. Scholingsbureau Alles in

voor op het schoolplein (zie foto’s volgende pagina).

Beweging (Wim van Gelder) en freerunner Philip van

Doordat kinderen op hun eigen niveau bewegen,
vinden zij bewegen leuker en gaan ook méér bewegen.

Ees helpen scholen het maximale uit het freerunplein
te halen.

Zowel de beweegintensiteit als de beweegvariatie

Wij zijn bijzonder trots dat freerunning van Yalp

zijn ongekend hoog.

is erkend volgens Effectief Actief. Dit keurmerk

Onze toestellen vormen samen met een valdempende
valondergrond een veilige sportomgeving en zijn
geschikt voor onder- en bovenbouw.

voor kwalitatief sportaanbod dat écht werkt wordt
ondersteund

door

Kenniscentrum

Sport,

het

Ministerie van VWS en NOC*NSF.

Freerunning blijkt zeer succesvol in het onderwijs. Zowel de beweegintensiteit als de beweegvariatie op een
freerunplein is ongekend hoog. De kracht is dat ieder kind beweegt op zijn eigen niveau en zijn eigen grenzen
verlegt. Freerunning kent geen competitie, maar de uitdaging is te vinden in het verbeteren van de eigen
capaciteiten. Leerlingen kunnen zelf ontdekken welke oefeningen mogelijk zijn op de toestellen, hierdoor dagen
ze zichzelf constant uit. Dit leidt tot een grotere beweegmotivatie en tot drie tot vier keer meer leereffect.

“Niet de leerkracht vertelt hoe kinderen een freerunningoefening moeten

Een freerunschoolplein slaat een brug tussen de gymles
en bewegen op het schoolplein. Het idee is namelijk dat
leerkrachten hun gymlessen buiten geven op de toestellen
op het schoolplein. En, als je als leerkracht een gerichte
freerunning gymles geeft, zullen leerlingen dit herhalen in de
pauze. Dit versnelt hun motorische ontwikkeling.

De noodzaak van sporten in cijfers:

77%

* Nationale Norm Gezond Bewegen Ministerie van
Volksgezondheid. 60 minuten beweging per dag.

uitvoeren, maar laat hen dit zelf ontdekken. Het is wetenschappelijk
bewezen dat kinderen zich razendsnel ontwikkelen als er geen norm is, maar
als ze zelf hun grenzen kunnen ontdekken en verleggen. De leerkracht is
verantwoordelijk om hier een uitdagende omgeving voor te scheppen.”
Wim van Gelder - Alles in Beweging

6

van de basisschoolleerlingen beweegt
niet genoeg*

7,3 uur

>>> Freerunnen
www.yalp.nl/freerunning/onderwijs

Video

per dag zitten
leerlingen gemiddeld
op hun stoel*

* Bevinding Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Langdurig
zitten verhogen de kans op ziekte.
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van de belangrijkste redenen waarom
“ Eén
kinderen zich sneller ontwikkelen bij Parkour
is dat er sprake is van traploze niveaus. Er is
continu doorontwikkeling en oefening baart
kunst: één van de belangrijkste wetten bij
bewegend leren!”- Wim van Gelder

Happykids Kinderopvang,
Hoofddorp

WIM VAN GELDER
OVER PARKOUR & MOTORISCHE ONTWIKKELING
Wim van Gelder geeft met zijn bedrijf ‘Alles in beweging’ advies aan scholen met betrekking tot bewegingsonderwijs en
motorische remedial teaching. Daarnaast is hij auteur van de methodes: Basislessen bewegingsonderwijs, Basislessen
Bewegingsonderwijs voor de speelzaal, leerlingvolgsysteem ‘Bewegen en spelen’ en Zorg voor beweging. Yalp werkt nauw
samen met Wim van Gelder.

“

Het voordeel van parkour ten opzichte van veel traditionele pleinen
is dat er ongelooflijk veel bewegingsoplossingen mogelijk zijn in
het parkour zelf. De openheid van stangen en bollen geeft veel
mogelijkheden op heel veel verschillende niveaus. Steunspringen
bijvoorbeeld is een beweging waarbij je met je handen ergens op
steunt. Dat kun je hier op ontelbare manieren doen, net als zwaaien
en het maken van een ondersprong. Doordat je op veel manieren
hoeken en hoogtes kunt kiezen maakt het veilig. Kinderen kunnen
iets proberen op een laag niveau en als ze het dan goed kunnen,
dan kunnen ze het letterlijk op een hoger niveau uitproberen in
het rek uitproberen. Dat is bij traditionele speeltoestellen vaak
niet mogelijk. Eén van de belangrijkste redenen waarom kinderen
zich sneller ontwikkelen bij parkour is dat er sprake is van traploze
niveaus. Er is continue doorontwikkeling en oefening baart kunst.

“

Vanuit de gymnastiek zijn we gewend aanwijzingen te geven hoe een kind zich moet bewegen, waardoor een kind met
een interne focus aan zijn knie denkt en dat maakt hem in de war. Externe focus levert veel meer op, dat weten we
vanuit de wetenschap. Parkour is één van de prachtige uitwerkingen waarin dat vanzelf gebeurt. Het is zeker risicovol
maar dat is wel zinvol. Als je alle risico weghaalt bij kinderen, dan ontwikkelen ze zich niet maar ontwikkelen ze zich
tot kasplantjes. Kinderen moeten die bult en die schram oplopen. Sterker nog, in een aantal honderden uren parkour of
buiten spelen zal er ook wel eens een breuk zijn. Maar het moet wel aanvaardbaar zijn. Eén van de restricties die ik zou
aanbrengen bij parkour is dat indien het glad of nat is, het zwaaien eruit gehaald wordt. Een andere factor waarmee je
het veilig houdt is, dat kinderen elkaar niet opjagen of opjutten. Leg er een pedagogische schil omheen: wat je doet is
oké en je moet niet buiten je kunnen treden.
Het verschil met 30 jaar geleden is dat er tegenwoordig veel meer aandacht is voor schoolpleinen, schoolpleinen zien
er nu veel mooier uit dan toen. Maar 30 jaar geleden speelde iedereen veel buiten en was daardoor veel vaardiger dan
nu. De skills die je in je leven nodig hebt verschillen nogal van de skills die je leert vanuit de gymlessen. Oorspronkelijk
hebben kinderen altijd kunstjes geleerd als touwklimmen, een koprol of een spreidsprong over een bok. Daarbij was de
leerkracht rechtstreeks aan het helpen en aanwijzingen aan het geven. Met parkour laten we het veel meer ontstaan.
Bovendien vind ik dat bijvoorbeeld risico nemen of het breken van een val belangrijke life skills zijn, waardoor kinderen
hun grenzen gaan opzoeken maar zich ook veilig kunnen maken als ze ergens van af vallen.
Als je begint met het leren van een koprol, staat dat de ontwikkeling van het val breken in de weg: deze gedachte is
nog wel nieuw in de gymnastiek. Apenkooien zou een metafoor kunnen zijn van een goede les, omdat iedereen kan
bewegen, het is heel intensief, iedereen doet het in zijn eigen tempo, op zijn eigen niveau en er is geen oordeel. En dat
dat is 1 op 1 parkour. Sterker nog, je kunt in parkour gedoseerd een tikspel spelen en dan is het een apenkooi.”

Eén van de belangrijkste wetten bij bewegend leren. Ook is dit
foutloos leren, dus alles wat je doet is okay. Je hebt wel eens een
bult of een schram maar dan ga je gewoon door. Er is niemand
die een oordeel heeft over wat je daar doet. Daarnaast is het heel

>>> Vraag gratis het didactisch document
Freerunning & Parkour in het onderwijs aan!

differentieel, met veel variatie. We weten inmiddels dat variatie
veel meer beklijft in je motoriek dan wanneer je iets drilt of steeds
herhaalt. En tenslotte is het belangrijk dat kinderen met een
externe focus aan het leren zijn, zoals: ik wil daar overheen en daar
onderdoor. “
8
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“We zien kinderen duikelen,
springen, motorisch
ontwikkelen en vooral ook
grenzen verleggen. Dat vind
ik een groot onderscheidend
vermogen ten opzichte van
speeltoestellen.”

De Mariaschool,

Ruud Leuverink - basisschool het Kompas Didam

Reutum

“De kinderen reageren echt super enthousiast op parkour. En wij
zelf ook; het zijn echt fantastische toestellen. Ook in de weekeinden
wordt er enorm veel op gespeeld, het is echt een trekpleister!”

Basisschool het
Kompas, Didam

Joost Koekenbier - gymdocent basisschool Polsstok Amsterdam

St. Franciskusschool
Brunssum

Protestants Christelijke Basisschool
10

De Fontein, Barneveld
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MOTORISCHE ONTWIKKELING

Waarom is motorische ontwikkeling zo belangrijk?

Leren van elkaar door te spelen op het schoolplein

Kinderen die op jonge leeftijd weinig bewegen hebben een grotere kans op overgewicht en zullen zich motorisch
minder goed ontwikkelen. Het gevolg hiervan is dat zij een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van
chronische aandoeningen. Als je kijkt op sociaal gebied dan is de kans groot dat kinderen die niet goed mee
kunnen komen tijdens spel en vaardigheid (en daardoor vaker aan de zijlijn staan) vaker buiten gesloten worden
tijdens het spelen of gymmen.

De omgeving stelt vragen, daagt kinderen uit tot ervaren, creëren, leren, voelen en dingen doen waarvoor
moed nodig is. Dit is belangrijk voor een goede ontwikkeling van kinderen. In een omgeving die uitdagend is,
wordt de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen gestimuleerd.
Ontwikkelen en uitgedaagd worden op het schoolplein
Aanleg speelt een rol bij de motoriek van kinderen. Er zijn kinderen die bewegen makkelijker en soepeler dan
anderen. Of er zijn kinderen die van nature sterk of heel behendig zijn. Maar motoriek kun je ook heel goed trainen.
Van belang is dat je kinderen al vanaf jonge leeftijd stimuleert te bewegen, want motorische vaardigheden zijn
op latere leeftijd veel moeilijker aan te leren. Als je tijdens het spelen naar kinderen kijkt dan zie je dat kinderen
een aantal speelstadia kennen. Speelstadia als kruipen, lopen en rennen. Als kinderen ouder worden (6, 7, 8, 9+),
dan schuift spelen op naar sporten. Het doel van Motorical Track is dat ieder kind in zijn eigen levensfase zich
kan blijven ontwikkelen.
Speelfuncties en speelwaarden van een toestel
Naast speelstadia heb je ook speelfuncties. Met speelfuncties bedoelen we klimmen, glijden, veren, duikelen,
draaien en kabelen. Vaak kijken scholen bij het uitzoeken van een speeltoestel alleen naar de speelfuncties
van een toestel. Maar de speelwaarden die in een speeltoestel zitten zijn ook erg belangrijk. Leren van elkaar
door te spelen op het schoolplein!
Door verschillende vormen van bijvoorbeeld klimmen toe te passen in een toestel is er uitdaging voor verschillende
leeftijden. Kinderen van een bepaalde leeftijd of vaardigheidsniveau beheersen nog niet alle elementen. Zo kan
het zijn dat een kind de klimwand nog niet op kan klimmen. Dit is niet erg, want kinderen kijken bij elkaar af.
Kinderen gaan van elkaar leren, dat doen ze binnen, maar met een uitdagend toestel ook buiten.
Grenzen verleggen
Groeien en grenzen verleggen is het doel van Motorical Track. In een omgeving die uitdagend is, wordt de
sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Speeltoestellen met speelwaarden
in plaats van alleen speelfuncties. Zodat een kind niet snel uitgespeeld raakt op het schoolplein en continu
grenzen wil verleggen.

Mariaschool,
Reutum

>>> Motorische ontwikkeling
Basisschool Sint Bonifatius,
Haaksbergen
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www.yalp.nl/motorischeontwikkeling

Video
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INTERACTIEF SPELEN
We leven in een wereld die continu verandert door de sterk
toenemende digitalisering. Deze nieuwe digitale wereld brengt
veel eisen met zich mee waaraan voldaan moet worden.
Interactief spel is een link tussen de digitale en echte wereld.
De digitale wereld brengt uitdaging, afwisseling en innovatie. De
echte wereld brengt onder andere fysieke beweging en sociale
interactie. De interactieve speeltoestellen van Yalp combineert
het beste van deze twee werelden. De uitdaging van gamen
met het gezonde van actief buiten spelen. Hierdoor sluiten de
toestellen perfect aan bij de huidige digitale tijd.
Laten we eerlijk zijn, een schommel of glijbaan is gewoon niet
genoeg om de generatie van vandaag uit te dagen. Met de
interactieve speeltoestellen worden ook kinderen die weinig
bewegen en/of buitenspelen verleidt om actief te bewegen.
Kinderen

raken

nooit

uitgespeeld

op

de

interactieve

speeltoestellen omdat er continu nieuwe spellen worden
ontwikkeld Deze spellen kunnen vanaf afstand door een eigen
contactpersoon worden beheerd. Ook speeltijden, volume en
statistieken zijn in eigen beheer.

Memo
Spelzone

Sona
Geluidsboog

Fono
DJ-tafel

Toro
Sportveld

Sutu
voetbalmuur

Kinderen

Kinderen, Volwassenen,

Tieners, Volwassenen

Kinderen, Tieners,

Kinderen, Tieners,

Volwassenen

Volwassenen

Senioren
Educatief

Dansen

Identiteit

Sport

Competitie

Plezier

Muziek

Muziek

Teams

Sport

Beweging

Familyfun

Ontmoeten

Tactiek

Zeer intenstief

Samenspel

Vrij spel

Chillen

Zeer intensief

Voetbal

Snelheid

Samenspel

DJ’en

Competitie

Stoer

Bekijk video

Bekijk video

Bekijk video

Bekijk video

Bekijk video
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REKENMODULE
GROOT SUCCES
Spelenderwijs rekenen op het schoolplein
bij Odbs Europa in Enschede
De Memo staat al op meer dan honderd schoolpleinen in
binnen- en buitenland. Eén van de eerste scholen die aan de
slag is gegaan met de nieuwe rekenmodule is de Odbs Europa
in Enschede. Directeur Erik Wassens is na een paar weken
gebruik erg enthousiast. “Het belangrijkste is natuurlijk dat de
kinderen het graag spelen. Ze kijken er echt naar uit om even
naar buiten te kunnen. Zo wordt rekenen leuk.”
Yalp zocht contact met docenten en bestudeerde
leermethodieken in Finland, Verenigde Staten en Nederland
om tot een verantwoord onderwijskundig product te komen.
Vermenigvuldigen, delen, breuken optellen, aftrekken; alles
komt voorbij. Een groot pluspunt is dat kinderen het samen
kunnen spelen. Ze leren heel veel van het overleggen om tot
een oplossing te kunnen komen. Behalve rekenvragen kan
ook gekozen worden voor zaken als klokkijken, rekenen met
buitenlands geld en binair rekenen.

KOM UIT DE KLASLOKALEN
Educatie buiten op het schoolplein met de Yalp Memo
De Yalp Memo bestaat uit 7 spelpilaren op een ronde speelvloer. De bediening van de Yalp Memo-spelpilaren is
vergelijkbaar met de bediening van een smartphone of tablet. Door het scherm aan te raken en door over het
scherm te vegen ('swipen') worden er spellen gespeeld. Je moet dus tussen de palen heen en weer bewegen en
vandaar de naam Memo: MEmory-MOvement. In goed Nederlands: bewegend leren.

Ook Europa-leerkrachten Lieset Vrielink (groep 2/3) en
Femke de Jonge-Oolderink (groep 5/6) zijn lovend over de
mogelijkheden die ze de leerlingen kunnen bieden. Vrielink: “We
proberen het gericht te gebruiken. We willen het laten aansluiten
bij de leerstof. De kracht is dat de kinderen eigenlijk niet in de
gaten hebben dat ze aan het leren zijn. Voor hun gevoel zijn ze
buiten aan het spelen. Dat is hartstikke mooi.”

“Het belangrijkste is natuurlijk dat de kinderen het graag spelen. Ze kijken er echt naar
uit om even naar buiten te kunnen. Zo wordt rekenen leuk.” - Directeur Erik Wassens

De mogelijkheden van Memo zijn oneindig. Rekenen, taal, geschiedenis, quizzen: alles kan erop worden gespeeld.
De Memo staat al op meer dan honderd schoolpleinen in binnen- en buitenland.

Julianaschool Rijssen

“

Kun je oranje worden door het eten van wortels? Kan een

We zijn met kinderen gaan praten en ontdekken dat hun spel de laatste jaren echt wel anders is geworden.

dier links- of rechtspotig zijn? Kun je aan twee dingen

Kinderen zijn individualistischer geworden en bewegen minder vanaf een bepaalde leeftijd. Ze hangen rond op

tegelijk denken?

het plein in dezelfde groepjes. We zijn gaan kijken hoe we hen actiever en meer samen konden laten spelen.
De Yalp Memo wordt geleverd in nauwe samenwerking met

Yalp Memo biedt dit allemaal. Kinderen in de bovenbouw hebben een grote interesse in digitale media. Dit is
net een computerspel in de buitenlucht.” Leerlingen van de Julianaschool in Rijssen krijgen inmiddels lessen

Quest Junior om het educatieve karakter te versterken.

gymnastiek, rekenen en taal op hun schoolplein... allemaal op het digitale speeltoestel. Leraren gaan met

Nu mét lesbrief en maatschappelijke quizvragen met

hun klas naar buiten wat de les leuker en dynamischer maakt. ”De lessen met Memo kunnen een officiële

thema’s als cultuur, gezondheid, normen en waarden.

rekenmethode natuurlijk niet vervangen.”, vertelt Marco. “Het blijft in de eerste plaats een erg leuk speeltoestel
dat kinderen lekker laat rennen. Ik vind het ook deels de verantwoordelijkheid van de school om kinderen het

>>> Leer over Memo

belang van beweging mee te geven. Juist ook omdat bewegen de leerprestaties bevordert en kinderen zich
ook nog eens fysiek en sociaal ontwikkelen.” - Directeur Marco Schaap

www.yalp.nl/memo

OBS Houtwijk & SCOH de Eshof,
16

Den Haag
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>>> Leer over Sona

DE YALP TORO SLUIT GOED AAN BIJ
DE VISIE VAN EEN GEZONDE SCHOOL

www.yalp.nl/sona

De Yalp Toro bij het Edison College in Apeldoorn
Veel bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, het stimuleert ook creativiteit, het concentratievermogen en de
fijne motoriek. En daarmee dus het leren met als resultaat betere leeropbrengsten op school. Leerlingen die bewegen
voelen zich fitter. Het Edison College in Apeldoorn koos voor het interactieve sportveld Yalp Toro, als vervanger van
de rookplek op het plein. Het Yalp Toro sportveld sluit goed aan bij het project “de gezonde school” waarbij scholen
onder andere stimuleren om meer te bewegen. De keuze voor Yalp Toro is niet voor niks: het spel is actief en het
game-element spreekt deze generatie middelbare scholieren aan. Met de Yalp Toro beweeg je ook nog eens samen.
Bewegen met elkaar verbindt leerlingen en zorgt ervoor dat leerlingen op een goede manier samen iets ondernemen.

“

Tyltylcentrum De Witte Vogel,

Bewegen is goed voor iedereen. Lichamelijk actief zijn heeft een positief effect op de conditie, het welzijn en het
lichaamsgewicht. Veel studies geven aan dat er steeds minder bewogen wordt door iedereen, inclusief de jeugd. Ze
zitten veel achter de tablet, telefoon en TV, ook is het percentage leerlingen met overgewicht de laatste jaren gegroeid.
Het advies van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen aan jongeren van 12-18 jaar is om elke dag minimaal
1 uur matig intensief te bewegen. Daarom besloten wij als school bewegen actiever te faciliteren en leerlingen daarin
het goede voorbeeld te geven. De Toro zorgt voor meer bewegingsintensiteit, ontlading en zinnen verzetten. Er zijn
veel leerlingen die de fysieke ontlading in de pauze nodig hebben om zich daarna weer te kunnen concentreren op het
schoolwerk. Daarnaast zorgt het voor verbinding met elkaar en kunnen leerlingen hun sociale vaardigheden verder
ontwikkelen, je doet het tenslotte samen. Ik denk ook dat het ervoor zorgt dat er andere contacten aangeboord
worden dan alleen je klasgenoten.” - Mariska Arendsen, orthopedagoge op het Edison College

Den Haag

REVALIDEREN & LEREN

YALP TORO

YALP SUTU

Met de Yalp Sona bij Tyltylcentrum de Witte vogel in Den Haag
Tyltylcentrum De Witte Vogel in Den Haag focust zich op onderwijs, revalidatie en ontwikkeling van kinderen met
een (ernstig) meervoudige beperking van nul tot twintig jaar. De kinderen kunnen hier lekker onder begeleiding
spelen, maar ook lerend spelen of revalideren door oefeningen op muziek te doen.

“

Sinds de Yalp Sona bij de Witte Vogel is geïnstalleerd wordt de geluidsboog heel veel gebruikt. De muziek die
gebruikt wordt voor de Sona is in samenwerking met Yalp en onze muziektherapeut geïntegreerd. Diezelfde muziek
en bewegingsactiviteiten worden ook in de klas aangeboden en doordat dit terug komt op ons plein herkennen de
kinderen dit. Deze liedjes kunnen we zelf makkelijk aanpassen als het bijvoorbeeld sinterklaas, carnaval of kerst is.
Het is mooi om te zien dat beperkte kinderen de stem en de liedjes herkennen. De kinderen vinden dit fantastisch!”
- Ryanne Overmeire, teamleader SO bij Tyltylcentrum De Witte Vogel
Sabine Dijksterhuis-van Zanten, muziektherapeut, is werkzaam bij het
centrum en geeft muziektherapie aan de kinderen. Met eigen geschreven
liedjes die ze zelf zingt en speelt op gitaar, laat ze de kinderen bewegen.
Door de spanning in de muziek en de aangepaste liedjes die perfect
aansluiten bij doelgroep (moderne liedjes zijn te moeilijk), werkt dit perfect.
Nu wordt de muziektherapie maar een paar dagen per week gegeven en
kwam de vraag of we de liedjes ook op de Sona konden plaatsen. En zo is
het muziektherapie spel geboren.

“
18

De reacties zijn heel positief! Ze zien kinderen bewegen op de muziek
en ook andere groepen, die mijn liedjes niet kennen, komen met plezier
luisteren. Het is een toevoeging voor de speelboog. Ik hoor deze geluiden
ook uit meerdere hoeken.” - Sabine Dijksterhuis- Van Zanten
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NATUURLIJKE SPEELPLEINEN
Met essentiële, blijvende speelwaarde en géén zand in school
Laarzen aan en spelen maar! In de leefomgeving van

Natuurlijke ondergronden zoals houtsnippers,

kinderen is er soms weinig natuur aanwezig. En dat

of kunstgras met geïntegreerde vormen;

terwijl de natuur zoveel moois te bieden heeft om

Speeltoestellen met een lange levensduur van

mee te spelen: denk aan takjes, grote keien, liggende

10 tot 20 jaar én lage onderhoudskosten.

boomstammen, zand en beplanting. Tegelijkertijd

De Triangel,

hebben groene elementen op het schoolplein ook

Onze natuurlijke speeltoestellen uit de productlijn Flora

Velsen

nadelen: het onderhoud van groeiende wilgentunnels,

zijn gebaseerd op organische vormen uit de natuur.

moestuinen of bloeiende struiken zijn groot. En hoe

De daken zijn een referentie naar boombladeren. De

zien de gangen in de school eruit als het buiten regent

klimgrepen verwijzen naar boomtakken die doen denken

en kinderen spelen in het zwarte zand? Yalp heeft de

aan de willekeur van een bos. Nerven zijn zichtbaar

ultieme, natuurlijke mix voor scholen!

waardoor het natuurlijke karakter van het hout wordt
behouden. De natuurlijke houtkleur blijft zijn bruine,

Natuurlijk spelen bij Yalp:

warme kleur behouden.

Productlijn Basic

De Elimschool,
Rijssen

De combinatie van elementen uit de natuur in combinatie met uitdagende natuurlijke speeltoestellen is de
ultieme mix en zorgt voor een maximale speelbeleving. Een natuurlijke speeltuin biedt kinderen de kans om op
ontdekkingsreis te gaan op elementen zoals zwerfkeien, zandondergronden, wilgentunnels, struiken, bloemen,
water of boomstammen. Al deze natuurlijke elementen zorgen voor vrij spel en ontdekken van de natuur. Toch
is alleen natuur niet genoeg! Natuurlijke speeltoestellen waarop kinderen glijden, klimmen en schommelen zijn
nodig om een speeltuin blijvend leuk te houden en stimuleren de motorische ontwikkeling van kinderen.

Speeltoestellen waarop kinderen zich blijvend
motorisch ontwikkelen op diverse niveaus;
Speeltoestellen, met grote boombladeren als

>>> Natuurlijk spelen

daken en nerven zichtbaar in de palen;		

www.yalp.nl/natuurlijk-spelen

Flora onderbouwplein bij Basisschool
de Wereldster in Meerssen

“Wij doen géén concessies in de gedachte achter natuurlijk spelen,

Kindcentrum en Basisschool de Wereldster in Meerssen

maar leveren wél hoogwaardige speeltoestellen waarop kinderen zich

wilde een compleet nieuwe schoolpleininrichting. Zowel

ontwikkelen.”

heeft Yalp ingericht. Voor de onderbouw is er gekozen

het schoolplein voor de onderbouw als de bovenbouw
voor de natuurlijke uitstraling met de speeltoestellenlijn
Flora. Directrice Christa Somers: “Op beide pleinen wordt
er veel meer gespeeld. Na school wordt er op het plein
van de onderbouw ook gespeeld door kinderen van de
Kindcentrum de Wereldster,

buitenschoolse opvang”.

Meerssen

Happy Kids kinderopvang
De kinderen van kinderopvang HappyKids in Hoofddorp
kunnen zich helemaal uitlevenen op dit spetterende
speelterrein vol avontuur. Dit kleurrijke speelterrein
bevat onder andere verschillende Flora speeltoestellen
speciaal voor jonge kinderen. Flora is een zeer
uitgebreide en veelzijdige speellijn. Het resultaat mag
er zijn bij HappyKids in Hoofddorp. Een hele grote
speeltuin met genoeg uitdagingen voor jong & oud.

Productlijn Flora
20

HappyKids Kinderopvang,
Hoofddorp
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“Sommige kinderen
maken weinig kennis met
de natuur. Het is vaak
een verrassing hoe een
aardappel groeit en dat
er uit piepkleine zaadjes
enorm grote planten
kunnen ontstaan.”

SWBS Pork,
Ter Apel

Anoesjka Bekker - ouder en
mede-initiatiefneemster

“Het verkeersplein, klimtoestellen, de trein en freeruntoestellen
hebben grote aantrekkingskracht op onze 410 leerlingen. Daarnaast

Op de foto:
OBS de Klinker, Schiedam.
Leesmeer op pagina 16-17.

Maria Bernadetteschool,
Leidschendam

valt ook de pannakooi in de smaak: zelfs bij de ouders.”
Roel van Dijk, Bloemcampschool, Wassenaar

OBS Prins Willem Alexander,
22

Wassenaar

HappyKids Kinderopvang,
Hoofddorp
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PROJECTEN IN DE SPOTLIGHTS
Ontmoet- en beweegplein voor het
hele dorp
De wens van de Mariaschool in Reutum was een
openbaar ontmoet- en beweegplein voor het hele
dorp. Het plein moet een plek zijn waar iedereen
elkaar respecteert en accepteert, maar bovenal
een plek om samen plezier te kunnen maken. Gerard
aan de Stegge: “Vrij vroeg in het traject hebben
we gevraagd of Yalp ons wou ondersteunen in dit
project. Er was gelijk een klik. Ik zou iedere school
deze samenwerking aanraden. Vooral door het out
of the box denken werden we erg geïnspireerd. Niet
kiezen voor een glijbaan en een zandbak, maar
juist voor een freerunplek. Doordat kinderen op hun
eigen niveau bewegen, vinden zij bewegen leuker en
gaan ook méér bewegen”.

Een aantrekkelijk schoolplein voor
iedereen
De Bloemcampschool in Wassenaar legde een
ultiem plein aan, om 400 leerlingen te stimuleren
tot beweging. Het resultaat is bijzonder mooi, zo
zouden alle schoolpleinen moeten zijn! Roel van Dijk
is gymleraar op de Bloemcampschool vertelt: “Wij
hebben als school een hoge standaard en zochten
een partij die hieraan voldeed. Na het zoeken op
internet, navraag bij andere scholen en kijken welke
referenties we op internet konden vinden, kwamen we
op de website van Yalp terecht. We hadden zelf een
pakket van eisen opgesteld waaraan ons schoolplein
zou moeten voldoen. Yalp heeft dit vervolgens
uitgewerkt tot een prachtig schoolpleinontwerp.”

Kinderen door het dolle heen
Van het bovenbouw plein wordt echt maximaal
gebruik gemaakt. Directrice Christa Somers: “Je
ziet na schooltijd dat het plein echt volstroomt
met kinderen. Sommige kinderen gaan eerst even
naar huis en komen dan meteen weer terug met
hun vader of hun moeder. Andere kinderen vragen ’s
ochtends thuis al of ze alsjeblieft een uur langer op
school mogen blijven om nog op het schoolplein te
spelen. Dat geeft wel aan hoe veel dit plein met de
kinderen doet. Het mooie van dit plein is dat er voor
elk kind wat te doen is. Of het nou gaat om meisjes
of jongens, voor iedereen is er wat leuks. Dat is ook
echt terug te zien als er gespeeld wordt. Meisjes en
jongens mengen zich heel goed samen en zijn niet
op één specifiek gedeelte van het plein te vinden.”

24
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Iedereen kan zo’n speelplein hebben,
je moet het gewoon willen
“Dit zijn onze wensen, droom groot en maak er maar een plan van”. Dit zijn de woorden van Ramona van
der Velde, directeur bij H. Gerardus school en SWBS Pork in Ter Apel. Met de opdracht om een droomplein
te ontwerpen voor de H. Gerardusschool mocht Yalp aan de slag. Het werd een ontwerp met een Freerun
Parkour, Yalp Memo en Natuurlijk spelen. Een mix van verschillende toestellen die de bewegingsintensiteit op
het schoolplein verhogen en voldoende uitdaging bieden voor groep 1 tot groep 8.

Elk uur 10 minuten buitenspelen
Op de H. Gerardusschool wordt er elk uur tien minuten buiten gespeeld.

“

Weer of geen weer, de kinderen gaan met alle plezier naar buiten. Ik zie dat de kinderen zich na het
buitenspelen beter kunnen concentreren in de les". - Ramona van der Velde

Na het succes van dit schoolplein mocht Yalp ook het schoolplein inrichten van SWBS Pork. Dit schoolplein heeft
een pannakooi, freerunopstelling en natuurlijk spelen. De schoolpleinen worden niet alleen tijdens schooluren
bespeeld, maar ook na schooltijd zijn beide pleinen toegankelijk voor iedereen die wil spelen. Zo krijgen de
schoolpleinen ook een maatschappelijke functie.

“
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Minder ruzie en conflicten door het nieuwe schoolplein
Als we kijken naar verschillen met het oude speelplein zien we heel duidelijk dat er gewoon veel meer
bewogen wordt. Dat is uiteindelijk waar het om draait. Er is veel afwisseling op het nieuwe plein. Van
interactieve toestellen tot traditionele speeltoestellen. Wij stimuleren digitalisering en door de reken- en
taal spellen op de Yalp Memo sluit dit toestel goed aan op ons onderwijs. De kinderen vinden het heel
prettig om verschillende spellen te spelen op de Memo. Via de My Yalp play store is het erg makkelijk de
spellen te wisselen. Daarnaast stimuleert Parkour bewegen op eigen niveau en met een Flora speelplek
combineren we natuurlijk spelen met de bosrijke omgeving waar de school zich bevindt. Het ingerichte
speelplein is sinds de installatie maximaal benut”. - Ramona van der Velde

“

Dit is gewoon een hele positieve verandering, in plaats van dat kinderen na school op de bank op hun iPad
zitten, gaan ze nu naar buiten. Op de vorige pleinen was er minder ruimte en waren de pleinen gewoon
heel kaal. Hierdoor ging de onder- en bovenbouw o
 p SWBS Pork niet tegelijk naar buiten. Met deze nieuwe
pleinen is dit probleem opgelost. We merken ook dat er minder conflicten op het schoolplein zijn. Doordat er
minder te doen was waren de kinderen veel meer op elkaar aangewezen, waardoor er nog wel eens een ruzie
kon ontstaan. Nu spelen ze en hebben ze veel meer mogelijkheden. Dat zorgt gewoon voor veel minder ruzie,
dus dat is een hele prettige bijkomstigheid.”- Ramona van der Velde
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NIEUW SCHOOLPLEIN?
Yalp denkt met je mee!
Nieuwsgierig geworden naar de verschillende mogelijkheden? Wil je weten hoe je het schoolplein een nieuwe
impuls heeft? Het plein toekomstbestendig en uitdagend maken? Of wil je jouw droomplein realiseren? Neem
dan contact met ons op.
Met speelse groet,
Team Yalp Scholen

Yalp

Nieuwenkampsmaten 12

Adviseur scholen

Adviseur scholen

Ilonka Timmerhuis

Ellen Pullen

T. +31 6 41 37 35 01

T. +31 6 30 99 28 94

7472 DE Goor

T+31 (0)547 289410

info@yalp.nl

www.yalp.nl

