
Vergadering (27/11) WG natuur en speelplaats 

 

Aanwezig 

Michelle, Johannes, Bart, Kim, Patrick, Maarten Alexander, juf Goedele, meester Bert, meester Pieter 

Verontschuldigd 

Dominique, Jan, Stef, Ilse, Jennifer, Hanna, meester Bart 

 

Legende 

Geel gearceerd:  taken en opdrachten uit te voeren door een groep of individuen.  

Blauw gearceerd:  belangrijke besluiten genomen tijdens het overleg 

 

1. Nieuwe trekker en planner van de werkgroep 

- Trekker: Patrick (papa van Dest & Feel) 

 - Mail en communicatie vanuit de WG (bv. oproep tot vergadering) 

 - Aanspreekpunt van de werkgroep 

- Planner: Kim (mama Jasper) 

 - Verslag, planning (en eventuele boekhouding) 

 

2. Verfverhaal vorig schooljaar 

Vorig schooljaar hebben we vooral de optie bekeken om op  grote stukken van de verharde 

speelplaats kleur en spel aan te bregen m.b.v. verf. Na een brainstorm met de kinderen, heel wat 

opzoekwerk en een bezoek van een consulent kwamen we tot een verf die weersbestendig, slijtvast 

en ecologisch was. Helaas is de kostprijs van deze verf zeer hoog (€ 160/200 voor een kleine pot). 

Hierdoor beslissen we om deze plannen even in de koelkast te steken en meer geld/tijd/energie te 

steken in het vergroenen van de speelplaats. 

 

3. Reeds gebeurd dit schooljaar 

Via Jennifer kwamen we terecht bij een afbraakproject van de Ark. Hier hebben we reeds een aantal 

planten en struiken kunnen redden en deze zijn reeds geplant op het schooldomein.  

 

 

 



4. Brainstorm en vragen 

- Beter onderhoud (snoeien, water geven, …) van de planten en sturiken tijdens de warme 

zomer. Nu sneuvelen er heel wat plantjes door de droogte. 

- Zonwering? ( Dit is opgenomen in de begroting van 2019) 

- Tipi`s van wilgenvlechten (schietwilg) 

- Tegels uitbreken op de verharde speelplaats om zo meer bomen en ander natuurlijke 

elementen in te planten. (bomen, doolhof, …) 

- Speelbergjes bouwen (Johannes heeft een kraantje ter beschikking) 

- Grote opkuis boomgaard 

- Durven we soms niet genoeg? (regelgeving) 

- Speelplaats opbouwen vanuit noden? (schaduw, klimmen, …) 

5. Concrete doelen dit schooljaar 

5.1 Onderhoud en oplijsten noodzakelijke klusjes 

TO DO (leerkrachten): gaan eens rond op het schooldomein en lijsten alle noodzakelijke klusjes op. 

Eens deze lijst er is kunnen we een klusdag inplannen rekeninghoudend met onze andere doelen. 

Opmerking: Bart kaart aan dat er twee struiken met doornen zijn ter hoogte van de zandbak. (Pieter 

heeft dit nagekeken en dit blijkt te kloppen, na een kort overleg met Tinneke mogen deze verwijderd 

worden) 

5.2 Optie bekijken of we de verharde speelplaats kunnen vergroenen 

TO DO (iedereen):in samenspraak  een aantal tegels loswerken en dan bekijken welke ondergrond er 

onder zit. 

De bevindingen delen we dan mee op de volgende vergadering. Verdere plannen worden dan 

gemaakt 

Reeds gebeurd: 

- Pieter heeft de beschikbare plannen op school nagekeken i.v.m. ondergrond, riolering, 

nutsvoorzieningen. Deze geven geen uitsluitsel over de ondergrond of mogelijke 

buizen/rioleringen onder de speelplaats. 

 

5.3 Opruim boomgaard + uitbreiding tot speelpaats 

Vrijdag 14 december (16u15) gaan we bij daglicht de boomgaard verkennen. Hierna overleggen we 

kort welke plannen we concreet maken naar de toekomst toe. We spreken af aan de ingang bij de 

nabewaking. 

Reeds gebeurd: 

- De aanvraag voor een eventueel budget is bij het ouderteam gebeurd (nog geen antwoord) 

Nog te gebeuren: 

- Bespreken op leerkrachtenteam 

- Eenvoudig plan van de boomgaard om alles wat in kaart te bregen tijdens rondgang. 



6. Agenda aanstaand schooljaar 

De concrete planning van aanstaand schooljaar + volgende vergaderdata/klusdag wordt afgesproken 

op de samenkomst op 14 december. Breng allemaal je agenda mee. 

Extra 

- Gratis spulletjes (bv. grijpertjes) bestellen via de website van Mooimakers om zo meer 

materiaal te hebben om met de kinderen afval op te ruimen. 

- Er is een subisdie vanuit MOEV (Pimp je speelplaats), deze aanvraag moet gebeuren voor 18 

februari. Met de werkgroep volgen we dit verder op en vragen dit eventueel aan nadat we 

concreet weten wat we gaan verwezenlijken aanstaand schooljaar.  


