
Deelname wedstrijd speelnatuur 
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Nederenamestraat 30, 9700 Oudenaarde, Nederename

Contactpersoon school
coördinator Ann Van Coppenolle
T    0472 79 83 45
E   de.vier.tuinen@gmail.com

Contactpersoon MOS
E meurez@gmail.com

MOS-werkgroep 
Berte, Reneé, Martha, Susan, Tibe, Clémence, Indy, Naomi, Jari,
Syl, Lune, Jordan, Niki (leerlingen uit leefgroep 4 en 5)
Katrien Cannie, Koen Reynders en Ellen Meurez (MOS-ouders)
Lut De Rijcke (begeleider leefgroep 1)



1 
Freinetschool De Vier Tuinen: modder aan de broek!

Freinetschool De Vier Tuinen is gelegen in Oudenaarde, Nederename. De school is
gehuisvest in een oud herenhuis met een hele grote tuin, zo groot dat een opdeling 
mogelijk is in 4 tuinen!

Elke tuin heeft zijn eigenheid en eigen regels. Op school is reeds speelnatuur aanwezig,
modder aan de broek is hier eerder regel dan uitzondering. Toch kan speelnatuur hier zeker
uitgebreid en verbeterd worden. De aanwezige wilgenhut en de takkenril bijvoorbeeld
kunnen uitgebreider en vragen ook onderhoud.
De school heeft een goed werkende schoolraad waarin de kinderen zelf regelmatig
voorstellen doen over de speelplaats. Ook buitenspeelregels worden hier besproken of
bijgestuurd.

Tuin 1 is verharde speelplaats met overdekte 
gaanderij, leuk om te fietsen voor de kleinsten,
te schuilen bij regenweer, te basketten en de 
dorst te lessen bij het waterfonteintje. 



Tuin 2 is het deel van de tuin met zandbak, 
rekstok, speelhoek met autobanden,
fietsenstalling, wilgenhut, mini-moestuintje en 
composthoop.

Tuin 3 is het deel van de tuin waar de kinderen 
mogen voetballen, met naast het
voetvalterrein ook bomen, struiken en een 
takkenril.

Tuin 4 is het achterste deel van de tuin met 
bomen en een open plek.
 



bestaande toestand
Tekening van Jari (leefgroep 4) 



Inventarisatie van aanwezige bomen 
door Martha en Reneé (leefgroep 4)



2 
Ideeën voor het te vergroenen speelterrein

blote voetenpad (schets door Cyl, leefgroep 4)

Ons voorstel voor meer speelnatuur op school is opgesteld samen met de kinderen en 2
ouders van de MOS-werkgroep op school (milieuwerkgroep), in samenspraak met het
 schoolteam, om ervoor te zorgen dat de kinderen reeds van in het begin zelf voorstellen
kunnen doen en echt betrokken zijn. Hieronder kan je meer lezen over wat we graag 
willen realiseren op school, telkens met foto’s of tekeningen van de kinderen zelf. Alles 
realiseren met een budget van 400 euro zal niet kunnen doch we willen zoveel mogelijk 
werken met kosteloos en gerecupereerd materiaal.
Indien we geselecteerd worden voor de uitwerking van onze ideeën dan zijn de kin-
deren zeker behulpzame partners, op school is er ook een praktische werkgroep van 
ouders die kan helpen bij de uitwerking.
We hielden een brainstorm over wat de kinderen graag in de tuin willen aan speelnatuur.
Hieronder een selectie van de meest realistische voorstellen.



1
Blotevoetenpad  in tuin 3 en 4

2
chill -en klimstammen
gemaakt met natuurlijke materialen (eventueel mogelijk om hieraan ook beeldentuin toe te voegen, 
kan een project worden om met de kinderen hout te leren bewerken). Hieraan gekoppeld zou het 
interessant zijn om tips te krijgen over de bestaande tuin met bomen (uitdunning nodig, aanvulling met
struiken, …).

3 
Speelheuvel  met tunnel om doorheen te kruipen en amfitheater/buitenklas op de heuvelrug.

4 
Aanduiding met bordjes 
van benamingen planten en bomen + duidelijke aanduiding van indeling tuin bv. rustplekje, klimbos, 
moestuin, … (samen met kinderen te knutselen).

5 
Verplaatsen zandbak  + opbouw met natuurlijke materialen + rand met zitbankjes.

6 
Uitbreiding bestaande moestuin 
met o.a. kruiden zoals munt of citroenmelisse (om bv. samen met de kinderen thee te zetten).

7 
Meer struiken
graag met eetbare vruchten (late bramen, herfstframbozen,
crandallbes, …), kan gebruikt worden in project om confituur te leren maken.

8 
Aanreiken van natuurlijke materialen  voor het bouwen van kampen.

9 
Uitbreiding bestaande wilgenhut + binnenin zitplaatsen 
voor kleinsten met boomstronken (stimuleren van fantasiespel).

10 
Vergroening tuin 1 met gevelgroen 
(tegen de gevel van lokaal leefgroep 1) + aan de voet van de klimplanten sensorische beplanting (bv. 
lekker geurende lavendel of zacht aanvoelende ezelsoor, …).

11 
Vogelkastjes 
om samen met de kinderen te knutselen: welke vogeltjes trekken we best aan?

12 
Kippenren

13 
Mini-vijvertjes 
om waterleven te stimuleren in gerecupereerde oude badkuipen en teilen



  Schets van de tuin met toevoeging nieuwe speelnatuur 

      (met aanduiding zoals hierboven 
      van 1 tot en met 13)


