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inleiding

 
OPROEP

Ben je als ouderwerking aan de slag met het vergroenen
en ontharden van de speelplaats van de school van je

kinderen? 
Dan wil KOOGO graag met je meekijken. Op die manier
kunnen we inspiratie delen met andere ouderwerkingen. 

 
Stuur een e-mail naar KOOGO en we zullen contact met

je opnemen. 
 

Je hebt met andere ouders en leden van het schoolteam het idee dat de speelplaats op school zoals het nu is duurzamer,
groener, uitdagender kan?  Je wilt graag samen met andere ouders en/of de ouderwerking en met de school aan de slag
met de directe schoolomgeving? Je ziet wel iets in een speelplaats met toekomst?  Dan is deze brochure voor jou gemaakt.

Een speelplaats met toekomst is een vergroende, ontharde (met aandacht voor wateropvang) en duurzame speelplaats
waar er plaats is voor buitenlessen en natuureducatie. KOOGO ziet een grote meerwaarde in ouderparticipatie bij de
ontwikkeling van een speelplaats met toekomst.  
Ouders staan immers dicht  bij de school, voelen zich betrokken en zijn een bron van kennis en talent. Ouders vormen een
groot en waardevol netwerk rond de school en kunnen dus voor een grote meerwaarde zorgen.

KOOGO wil ouders in ouderwerkingen ondersteunen die een trekkende rol opnemen bij een speelplaatsproject en doet dit
d.m.v. deze inspiratie- en informatiebrochure. In deze brochure wordt ervanuit gegaan dat er een geëngageerde werkgroep
is die dit project gaat trekken.

We wensen je veel succes met het project en hopen dat deze brochure je handvatten geeft om er een succes van te maken.
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http://www.koogo.be/contact


01 PARTNERS BIJ HET PROJECT

VERGEET HET SCHOOLBESTUUR NIET!

jeugd- en jongerenbewegingen
speelpleinwerkingen
lokale organisaties in de buurt van de school
expertenorganisaties op het gebied van vergroening, etc.
buurtbewoners 

Je hebt samen met een paar anderen (ouders, de ouderwerking, de school, ...) het idee om de buitenruimte van de
school te verduurzamen en jullie hebben besloten om ervoor te gaan.
De eerste stap zal zijn om mensen te vinden met wie je samen aan de slag kan met dit project. 
Mensen die kunnen meewerken, meedenken, ervaring hebben, specifieke kennis of contacten hebben zullen heel
belangrijk zijn. Spreek ouders, leden van het schoolteam en leerlingen aan. Vergeet ook niet om de ouderraad, de
leerlingenraad en het schoolbestuur te betrekken.

Denk na over wie er nog een partner kan zijn. Wordt jullie project een project van de school alleen of betrek je de
buurt ook bij het project?  Bekijk welke partners kunnen aansluiten.
Denk hierbij aan:

Tijdens dit traject zullen er partners afvallen en bijkomen. Dit is geen probleem als je goed communiceert met alle
partners. 
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LET OP
 Tijdens een veranderingsproces (zoals dit) ontstaat er soms

weerstand. Weerstand kan de kritische stem zijn die jullie laat
nadenken over de stappen die jullie willen nemen. Dit is waardevol

en nuttig. Grijp de kritische stem aan om jullie ideeën rijker te
maken. Ga het gesprek aan en geef dit een plaats. Pas aan waar
mogelijk, maar blijf de visie (later meer over de visie) van het

project volgen.

Veiligheid (meer hierover op pagina 16)
Praktische bezwaren zoals onderhoud, beheer, herstellingen, (groen)afvalbeheer,…
(sociale) controle van de speelplaats buiten de schooluren

nodig gastsprekers uit of vraag externe expertorganisaties om de zorgen te bespreken, bijvoorbeeld MOEV of
Springzaad
organiseer infomomenten waar er in gesprek gegaan kan worden
maak een (digitale) projectbrievenbus waar mensen input kunnen achterlaten.

ZORGEN

We merken vaak dat er angst, scepsis of weerstand is tegen een vernieuwing van een speelplaats. Veel gehoorde
argumenten zijn:

Dit zijn vaak oprechte bezorgdheden die je best serieus neemt. Ga in gesprek hierover, neem deze bezorgdheden
mee in de verdere uitwerking van het project en geef tijd om aan ideeën te wennen. 
Suggestie om om te gaan met zorgen:
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https://www.moev.be/bewegingsthemas/aanbod-tussen-de-lessen/speelplaats/hulp-nodig
https://www.springzaad.be/wie-kan-helpen/


Analyseer en inventariseer02

de ruimte
kennis, kunde en talenten
materialen
engagement

Welke zaken moeten zeker blijven (denk aan brandwegen, riolering, …)
Zijn er risicovolle elementen (asbest, vervallen natuur, gebouwen, vervuiling, …)
Wie is de eigenaar van het terrein? Kunnen aanliggende terreinen meegenomen worden in het project?

We weten nu wie er allemaal betrokken zal zijn bij het project.
We gaan nu bekijken wat er allemaal beschikbaar is. Dit zal een belangrijke basis zijn voor de volgende fase van
het project. We kijken naar:

DE RUIMTE
Inventariseer wat de beginsituatie van de ruimte is:

Ga hierover zeker ook in gesprek met de gemeente (al dan niet via de directie van de school).

KENNIS, KUNDE EN TALENTEN
Inventariseer welke kennis, kunde en talenten je in huis hebt en waar je op kan rekenen. Denk hierbij aan
tuinaannemers, bouwfirma’s, thuisarchitecten, preventieadviseur, diverse stadsdiensten (groendienst,
facilitydienst, jeugddienst,...), middenveldorganisaties (MOS, MOEV), buurtbewoners,…

6

MATERIALEN
Bevraag bij de partners welk materiaal ze ter beschikking kunnen stellen
en op welke termijn. Denk aan een graafmachines van de bouwfirma,
boomschors van de groendienst, checklist veiligheid van de
preventieadviseur, boomstammen van de tuinaannemer, een oud
kippenhok van een buurtbewoner, … Dit is een eerste bevraging. Jullie
zullen tijdens het project vaker de partners en vrijwilligers moeten
bevragen. Bijvoorbeeld als het duidelijk is wat er concreet nodig is voor
een volgende fase.



Hoe kan het project op jou rekenen?
Wat vraag je ervoor terug? Wat zijn de voorwaarden?
Op welke termijn kunnen we op je rekenen?
Hoeveel tijd kan je investeren?
Hoe maken we het best afspraken met jou? Hoe kunnen we je het best contacteren?
….

ENGAGEMENT
Naast de ruimte, de kennis en kunde en materialen maak je ook een inventarisatie van het engagement van de
verschillende partners. Goede afspraken maken goede vrienden. 

Om een goed beeld te krijgen doe je best een bevraging bij alle partners bijvoorbeeld door een vragenlijst op te
maken. Op deze vragenlijst kan je vragen zetten als:

Voorbeeld:
"Heeft er iemand een graafmachine die we kunnen lenen/huren/gebruiken?" 
"Wanneer zou die gebruikt kunnen worden?" 
"Voor hoelang?" 
"Wat zijn de kosten?" 
"Wie betaalt de benzine?" 
"Wie kan ermee rijden?"
"Kan de chauffeur op dezelfde dag als dat de machine gebruikt kan worden?"
"Welke hulp is er die dag nog nodig?"
" Wat als er iets kapot gaat?"
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GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN!

De vragen zijn afhankelijk van jouw project, jouw partners, jouw noden, dus maak een vragenlijst op basis van
jouw project. 



een plan met een visie03

EEN VISIETEKST IS GEEN STATISCH DOCUMENT EN ZAL REGELMATIG AANGEPAST MOETEN
WORDEN AAN DE REEËLE SITUATIE.

de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SGD’s)
de pedagogische meerwaarde (natuureducatie, buitenlessen, …)
de meerwaarde voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
de gezondheidsvoordelen (bewegingsmogelijkheden, buitenlucht, …)
...

andere scholen 
parken en groenpolen
tuinen
moestuincomplexen, …

Als het duidelijk is wie betrokken is bij het project, als je weet waar je rekening mee moet houden en als je weet
wat je in huis hebt qua kennis, kunde, talenten, materialen en engagement kan er een plan uitgewerkt worden. 

Om niet zomaar in het wildeweg plannen te beginnen maken is het belangrijk dat er een visie is voor het project. Je
schrijft je visie in een visietekst en dit is de basis van je project. In de visietekst schrijf je wat de toekomstdroom
van het project is en dat mag heel concreet. Je doet dit om gericht te kunnen werken, om je doel niet uit het oog te
verliezen en om beslissingen te nemen. De visietekst wordt gemaakt door een werkgroep waar alle betrokkenen
vertegenwoordigd zijn (school(bestuur), leerlingen, ouders, partners,...). 

Heel veel informatie en inspiratie over de visie en de visietekst kan je hier vinden. Graag geven we je een aantal
suggesties, ideeën en kapstokken waarmee je aan de slag kan gaan bij het bepalen van je visie:

Zoek inspiratie door langs te gaan bij :

Als de eerste versie klaar is, ga je er best mee naar het schoolbestuur en de schoolraad, zodat zij advies kunnen
geven.
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https://www.sdgs.be/nl
https://www.sdgs.be/nl
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/naar-een-actuele-toekomstvisie-op-schoolspeelplaatsen


plannen maken04

leerlingen: laat tekeningen maken, droomverhalen schrijven, schakel de leerlingenraad in om ideeën te
verzamelen... 
 het schoolteam: informeer het schoolteam op een teamvergadering, sudiedag, infomoment,...
ouders: zet het op de agenda van de ouderwerking, organiseer een infomoment voor ouders, ... 
andere partners: organiseer infomomenten (eventueel samen met infomomenten van andere betrokkenen),
hang inspiratiebladen uit waar input op verzameld kan worden, verdeel flyers en voorzie een (digitaal)
contactpunt waar partners hun input kunnen achterlaten.

EINDELIJK, PLANNEN MAKEN

Je hebt nu alle informatie die je nodig hebt om te beginnen aan de plannen voor je project. Dit doe je door een
uitgebreide brainstormfase op basis van de visietekst te organiseren. Verzamel  van  alle partners de ideeën,
dromen en suggesties (input):

INput van alle betrokkenen

visietekst

wensen en mogelijkheden

randvoorwaarden

realistisch plan

Verzamel alle input en maak er een overzicht van. Onderzoek alle input op
basis van de visietekst (wensen en dromen) en de inventarisatielijsten van
punt 2 . 

Onderzoek daarna de randvoorwaarden: betaalbaarheid, bruikbaarheid,
beschikbaarheid, veiligheid, ... Onderzoek de haalbaarheid van de ideeën
door ze naast de visietekst en de randvoorwaarden te leggen.
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aan de slag05

voorstellen van alle partners
voorstellen van het realistische plan
samenstellen van werkgroepen, deelgroepen,..
contactlijsten maken (WhatsAppgroepen, e-mailadressen uitwisselen,...)
een rondgang door de buitenruimte met eventueel een toelichting bij de plannen
...

Je komt nu in de fase waar er concreet gewerkt gaat worden aan het project. Je hebt een gedragen visie en
realistisch plan.

KENNISMAKING EN SAMENWERKING
Ga rond de tafel zitten met alle partners en maak kennis met elkaar. Nodig iedereen uit voor een gezamenlijk
moment (liefst in de buitenruimte zelf) en stel het realistische plan aan iedereen voor. 
Ook hier kunnen er bezorgdheden naar boven komen. Dat is niet erg en zal het hele traject door blijven gebeuren.
Eventuele bezorgheden komen best zo vroeg mogelijk op tafel komen, zodat er beter rekening mee gehouden kan
worden. 

Maak er een heugelijk moment van, jullie hebben al veel werk verzet om tot dit plan te komen. Maak van deze
kennismaking een informeel, ontspannen en aangenaam moment(en). Het is de bedoeling dat er op langere termijn
wordt samengewerkt dus investeer in de relatie. 

eventuele agendapunten voor dit gezamenlijk overleg:

Denk tijdens dit gezamenlijk moment na over het samenstellen van werkgroepen, trekkers, deelprojecten, ...
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ZORG VOOR DUIDELIJKE VERSLAGGEVING EN EEN LAAGDREMPELIG PLATFORM
WAAR ALLE WERKGROEPEN ALLE INFORMATIE KUNNEN PLAATSEN EN VINDEN. 

koepelwerkgroep (met de trekker van elke werkgroep)
werkgroep ontwerp
werkgroep communicatie
werkgroep medewerkers en partners
werkgroep technische uitvoering
werkgroep veiligheid

WERKGROEPEN SAMENSTELLEN
Je hebt al in een eerdere fase een inventaris gemaakt van wat je van alle partners kan verwachten en wat zij van
het project verwachten. Het is tijd om deze informatie van dichterbij te bekijken en taken te beginnen verdelen.

Houd er rekening mee dat gemaakte afspraken kunnen veranderen. Situaties van mensen, bedrijven, medewerkers
bij diensten kunnen veranderen. Probeer hiervoor back-ups te voorzien en probeer afhankelijkheid van een té
kleine groep te vermijden. 

Zorg ook dat het werk binnen werkgroepen genoeg verdeeld kan worden. Iedere vrijwilliger of partner kan zelf
bepalen hoe groot het engagement is wat hij wil en kan opnemen. Op deze manier wordt het werk niet te veel,
waardoor je het risico op afhaken verminderd. 
Werving van geëngageerde vrijwilligers, partners en organisaties is een blijvend aandachtspunt.

SUGGESTIES VOOR WERKGROEPEN:
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werkgroep catering
werkgroep financiën
deelwerkgroepen (werkgroep wilgenhutten,
werkgroep buitenkeuken, werkgroep
aanplanting,...)
...



ontwerpen06

ontwerp duurzaam
zet de visie centraal in het ontwerp
kijk welke materialen/constructies/natuurlijke elementen kunnen worden hergebruikt
blijf flexibel in het ontwerp, in de uitvoeringsfase zullen er waarschijnlijk nog aanpassingen moeten
gebeuren.
werk in verschillende fases, denk hierbij aan de volgorde van werk: eerst afbraakwerken, dan grondwerken,
dan plantwerken, etc..
denk na over het onderhoud op lange en korte termijn. 

We zijn aanbeland in de ontwerpfase.

Als het goed is, is de werkgroep 'ontwerp' samengesteld uit vrijwilligers met interesse, kennis en/of talent om te
ontwerpen, maar ook met landschapsarchitecten, middenveldorganisaties als MOS en MOEV, gemeentelijke
diensten (preventieadviseur, groendienst, jeugddienst), lokale partners, ... 
Het ontwerp zal gemaakt worden op basis van de visietekst en het realistisch plan.

Graag geven we nog wat tips mee voor het ontwerp:

VOORBEELD
Wilgenhutten zijn waardevolle en veel gebruikte elementen. Zeker de moeite waard

voor educatieve doeleinden, waterregularisatie, temperatuurregeling, ... 
Maar denk ook na over het onderhoud. 

Wilgenhutten moeten jaarlijks gesnoeid worden. Wie doet dit volgend jaar, maar
nog belangrijker, wie doet dit over 5 jaar? Moet hier materiaal voor aangekocht

worden? Moeten er mensen opgeleid worden om dit te kunnen?
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Een tijdsplanning/fasering
Een werkplan
Een materialenlijst
Een budgettering
...

Bij een plan denken we vooral aan een mooi ontwerp en dat is inderdaad ook heel belangrijk. 
Maar bij een plan hoort ook:

Lees zeker de adviezen van MOEV over de ontwerpfase van je project.

VERGEET DE SCHOOLRAAD EN HET SCHOOLBESTUUR NIET
We hebben de schoolraad en het schoolbestuur al eerder kort genoemd. De schoolraad heeft een aantal
vastgelegde overlegbevoegdheden. Een aanpassing van de infrastructuur, het schoolwerkplan en het
schoolreglement en welzijn en veiligheid zijn overlegbevoegdheden die rechtstreeks te maken hebben met
aanpassingen aan de buitenruimte. De schoolraad moet dus geïnformeerd worden over de plannen en kan hier een
advies over geven. Dit advies richt zich aan het schoolbestuur en is dus van belang voor jullie verdere verloop van
het project.

Is je eerste ontwerpplan klaar? 
We gaan voor de goedkeuring van de preventieadviseur/schoolbestuur!
Als het goed is, is het schoolbestuur (al dan niet via de directie) op de hoogte van de plannen. De
preventieadviseur van de gemeente zal de plannen bekijken. Doe met de adviseur een rondgang om eventuele
veiligheidspunten te bespreken. 

Is je plan goedgekeurd? Dat is heel goed nieuws en kan je aan de slag met de volgende fase.
Moet je aanpassingen doen aan je plan? Geen probleem, ga met de werkgroep aan de slag en doe de nodige
aanpassingen.

UITERAARD KAN JE DE PREVENTIEADVISEUR EN DE SCHOOLRAAD OOK TIJDENS DE
ONTWERPFASE AL OM ADVIES VRAGEN!  
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infomomenten en rondleidingen (varieer in plaats, uur,.. zodat je zoveel mogelijk mensen kan bereiken)
infostandje op het schoolfeest
flyers/affiches in de school en in de buurt
website/blog/social media kanaal, bijvoorbeeld zoals het GRAS-project van basisschool De Brug in
Mariakerke
nieuwsbrief van de school
mailing naar alle betrokkenen
communicatie via het digitale platform van de school
...

DE PLANNEN ZIJN KLAAR

De eerste plannen zijn goedgekeurd! Maak deze plannen bekend aan iedereen, via zoveel mogelijk verschillende
kanalen, op zoveel mogelijk verschillende momenten (heeft het project al een sociaal mediakanaal of website?).
Op die manier blijft iedereen betrokken, op de hoogte en geëngageerd. Dit blijft heel belangrijk.

Ook in deze fase zullen er suggesties en bezorgheden zijn. In je communicatie zorg je dat mensen deze suggesties
en bezorgheden kunnen delen (denk aan de (digitale) brievenbus, de contactpersoon,...). Ga ook nu weer oprecht
in op suggesties en bezorgdheden. 

Suggesties om je plannen te delen met de rest van de wereld:
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https://grasproject.wordpress.com/gras/


uitvoering07

Vrijwilligers hebben recht op verzekering
Vrijwilligers hebben informatierecht over het project

Nu kunnen de handen uit de mouwen gestoken worden! 
We gaan ervoor zorgen dat dit op een veilige manier kan gebeuren. 

VERZEKERING VAN DE VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers (vaste of occasionele) moeten verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen. Dit gebeurt in de meeste gevallen via de schoolpolis en/of de gemeentelijke vrijwilligersverzekering.
Stel dat je een aparte feitelijke vereniging opricht voor het project, win dan eerst informatie in over de
mogelijkheid om via de gemeentelijke vrijwilligersverzekering alle vrijwilligers te verzekeren. Moest dit moeilijk
zijn, twijfel dan niet om contact op te nemen met het steunpunt vrijwilligerswerk. Zij kunnen adviseren en
verzekeren.

PLICHTEN VRIJWILLIGERSWETGEVING
Als je werkt met vrijwilligers dan moet je je houden aan de rechten en plichten van de vrijwilligers. Deze zijn
vastgelegd in de vrijwilligerswet. De belangrijkste zaken hieruit zijn:

Lees hier alles over de vrijwilligerswet.

REGISTRATIE VAN DE VRIJWILLIGERS
Vanaf het begin is het belangrijk dat vrijwilligers gekend
zijn. Dit zijn ouders, maar denk ook aan eventuele externe
partners (buurtbewoners, grootouders, andere
organisaties,…). Zorg dat al deze mensen bekend zijn en
vraag na bij het schoolbestuur (of directie) hoe deze
vrijwilligers geregistreerd moeten worden. Dit is anders
van schoolbestuur tot schoolbestuur dus vraag het zeker
na. 
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https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/


DE PREVENTIEADVISEUR EN DE DIRECTEUR HEBBEN HIER EEN SLEUTELROL

Projectsubsidies van Vlaanderen en lokale overheden
burgerbudgetten, vraag dus zeker na bij jouw gemeente of er subsidiemogelijkheden zijn
Fondsenwerving: spaghetti-avonden, benefitconcerten, koekenverkoop…Hier hebben ouderwerkingen vaak al
veel ervaring mee, zet die ervaring in!
Budgetten van de ouderwerking: kan de ouderwerking een budget vrijmaken voor het project?

op de MOEV website
op de website van FOD economie
op de website van Goodplanet
op de website van Springzaad
KLASSE schreef er een uitegebreid artikel over

FINANCIERING
Er zijn een heleboel mogelijkheden om je project te financieren. Denk hierbij aan:

VERANTWOORDELIJKHEID
In sommige gevallen zullen er toestellen of andere materialen aangekocht worden door de ouderwerking voor het
project. Net als andere aankopen die een ouderwerkingen doet voor een school (gebruiksmateriaal) dienen deze
geschonken te worden aan de school. Op die manier neemt de school de verantwoordelijkheid van het materiaal
over.  Alles over deze verantwoordelijkheden, schenkingen en schenkingsformulieren vind je op de KOOGO
website.

VEILIGHEID
We hebben het hier in het begin al over gehad, maar veiligheid is één van de bezorgheden die wij heel veel horen.
Het is de balans vinden tussen veiligheid, risicovol spelen en ‘aanvaardbare risico’s’ en dat is voor iedereen anders. 
Daarom hier en oplijsting van documenten en links die meer informatie bieden over dit thema:
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https://www.moev.be/images/schoolsport/content/tussen_lessen/speelplaatswerking/hulp/MOEV-tussen_lessen-speelplaats-hulp-financieel.pdf
https://www.moev.be/bewegingsthemas/aanbod-tussen-de-lessen/speelplaats/inrichting-speelplaats/veiligheid
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/veiligheid-van-avontuurlijke
https://www.goodplanet.be/pimp-je-speelplaats/docs/2017/12_PJS-uitdagende-speelplaatsen-en-risicos.pdf
http://springzaad.be/docs/speel-op-veilig-vigez.pdf
https://www.klasse.be/308916/waarom-we-in-kleuterklassen-te-vaak-op-te-veilig-spelen/?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=9d408bf93a-Klasse_nieuwsbrief_2022_12_08&utm_medium=email&utm_term=0_-1f9ec8695f-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
https://www.koogo.be/ouderwerking


Begin klein en test uit wat de krachten en valkuilen zijn. Leer hieruit en pas hier je plannen op aan.
Zorg voor voldoende engagement en draagkracht (op langere termijn). 
Zorg voor een financiële buffer, dingen komen vaak duurder uit als beraamd.
Doe niet alles tegelijk, maar probeer in fases te werken. Zorg dat de fases zo min mogelijk afhankelijk zijn
van elkaar, maar dat het losse, afgeronde projecten zijn. Bijvoorbeeld project wilgenhut, project snoeptuin,
project buitenklas, project klimheuvel, project natuurlijk speeltuig, …

UITVOEREN
Zoals je tot nu toe al gelezen hebt, kan een ‘speelplaats met toekomst’ bouwen veel werk zijn. Dus bezin eer je
begint en denk niet té groot. 

Met deze tips blijft het haalbaar:

EVALUEER EN STUUR BIJ
Dit project is een meerjarenplan. Maak regelmatig evaluaties en pas aan waar nodig.
Doe jaarlijks een rondgang met de preventieadviseur, stuur ook hierbij bij waar het noodzakelijk en/of wenselijk is.
Blijf het project op de agenda zetten van de ouderraad en de schoolraad.

 
Bekijk wat goed gaat, wees trots op de

realisatie en communiceer met alle
betrokkenen. 

Vergeet niet te vieren!! Vieren is belangrijk
voor de motivatie, betrokkenheid,

zichtbaarheid, sponsoring,…. Maak er een
feest van als er een belangrijke fase is

begonnen of afgerond. 
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tot slot

MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de
leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.
GoodPlanet en MOS verzamelden tot 2018, met steun van de overheid, heel wat informatie over inrichting
en beplanting (o.a. plantkeuze, giftige planten, functies van beplanting). Deze info is nog steeds terug te
vinden op Pimp je speelplaats..
Zet een schooltuin samen op met Landelijke Gilden.
Velt helpt scholen bij het moestuinieren.
https://www.klascement.net/thema/speelplaats
https://www.facebook.com/pimpjespeelplaats

Wij wensen jullie heel veel plezier en succes met het project. Heb je nog vragen, suggesties over deze brochure,
wil je je project met ons delen? Neem contact op met KOOGO.

Er bestaat heel erg veel informatie over duurzame verbeteringen van speelplaatsen. 
Wij lijsten een aantal bronnen voor je op:
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KOOGO bedankt SBS De Brug in Mariakerke, Kathy Leyssens en ouderwerking BOOT voor de inspirerende
voorbeelden en afbeeldingen.

deze brochure is een uitgave van met de steun van 

https://www.mosvlaanderen.be/
https://www.pimpjespeelplaats.be/
https://www.landelijkegilden.be/schooltuin
https://velt.nu/vorming/een-bloeiende-schoolmoestuin
https://www.klascement.net/thema/speelplaats
https://www.facebook.com/pimpjespeelplaats
http://www.koogo.be/contact



