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Gedurende v ier  school jaren gaan leerkrachten uit
onze school  samen met leerkrachten uit  andere

Vlaamse scholen op onderzoek in het buitenland.

WAAROM DIT
PROJECT?

We leven in een drukke wereld.  Ook
kleuters ervaren dit  meer en meer.
Leerkrachten wi l len zo veel  mogel i jk
gedaan kr i jgen op een korte t i jd.  In  de
klas lokalen is  er  weinig ru imte om
energie te laten losbarsten of om een
rust ig plekje te zoeken.  Speelplaatsen
zi jn net jes afgebakend en verhard.  

 Met dit  project wi l len de juffen samen
met de k inderen de drukte even binnen
laten en de rust  buiten opzoeken .
 

 Via art ikels ,  f i lmpjes ,  facebookgroepen etc.
kr i jgen we al  veel  posit ieve effecten mee van
outdoor educat ion;
De k inderen hebben meer bewegingsvr i jheid,
h ierdoor kunnen ze hun energie beter  kwi j t ,
hebben ze meer kans tot  groot spel  en kunnen
ze z ich event jes terugtrekken om de rust  op te
zoeken.  
Ze kr i jgen meer gevoel  met de natuur en
zul len er  met veel  respect mee omgaan. 
Er  ontstaan vele leerkansen doordat de
fantasie gepr ikkeld wordt.  Hierdoor gaan
kinderen meer verbaal  met elkaar
communiceren en moeten ze innovat ief  z i jn
om hun spel  tot  u i t ing te laten komen. 
Bovendien is  ook goed voor hun
immuunsysteem. 

We weten dus waarom het goed is ,  maar
wi l len dit  ook graag in de real i te i t  beki jken.
Daarom gaan we de komende 4 jaar op
onderzoek in buitenlandse scholen.  



JUF GRIET &
JUF TINE

In  mei  2022 zi jn juf  Gr iet  en juf  T ine
een weekje naar Duits land geweest om
zich te laten onderdompelen in bad vol
Outdoor Educat ion.  

De week startte met wat theor ie en
ideeën om spel len op te starten met
weinig mater ia len.  Zo gingen ze aan de
slag met hoepels  en touwen. De beste
ideeën en knooptechnieken hebben ze
gedeeld met het hele schoolteam. Er
werd een touwenbak gemaakt zodat er
in het n ieuwe school jaar al  meer buiten
konden starten.  

2021-2022

Hierna kwam het echte onderzoek.  Met hun
juffenrugzak op (vol  met doelen en
vei lg iheidsvoorschr i f ten)  gingen ze op 
 bezoek in echte  "Waldkindergarten"*.  
De ogen van de leerkrachten gingen
glunderen.  Veel  van wat ze daar zagen,  past
ook in het plaat je van ons onderwi js .  

De k inderen z i jn super zelfstandig,  ze leren
om zichzelf  goed aan te k leden met
regenpakjes en laarzen.  Ze eten wanneer ze
honger kr i jgen zelf  hun fru i t  op en helpen
andere k leuters als  ze bi jvoorbeeld hun
nootje n iet  kunnen breken.

Bi j  een ruzie,  wat er  zelden voorkwam op die
grote plek in het bos,  werd er  zelf
geprobeerd om tot een oploss ing te komen. 

MÖNCHEN-
GLADBACH



De motor ische vaardigheden komen
bi jna de hele dag aan bod. K inderen z i jn
vr i j  om te rennen,  k l immen,  ro l len,  etc.  in
het bos.  Ze leren dit  met val len en
opstaan,  maar hebben amper een pi jnt je
door de zachte ondergrond. 

Ook de f i jne motor iek is  z ichtbaar in het
bos.  Met takjes maken de k inderen en
begeleiders leuke construct ies zoals
k le ine kabouter huis jes of  een nest je
voor de eekhoorn.  Zelfs  de
schr i j fvaardigheid is  h ierbi j  te z ien.
K inderen krabbelen met de takken in het
zand. Ze maken tekeningen,  hun naam of
doen alsof ze iets  neerschr i jven.  

Wat heel  opmerkel i jk  was,  was dat de
kinderen super goed kunnen
communiceren met elkaar en met de
begeleiders.  Omwil le van het "te kort"
aan mater ia len en enkel  de spul len ui t
de natuur.  Moeten k inderen innovat ief
z i jn en hun fantasie laten werken om
deze mater ia len een nieuwe betekenis
te geven.  Als  k inderen wi l len dat
anderen hetzelfde verhaal  of  spel  met
hun meespelen,  moeten ze dit
communiceren met hun vr ienden.  En
omdat de zelfstandigheid heel
belangr i jk  is  bi j  deze k inderen,  leren ze
al  vanaf dat ze naar school  gaan om
hulp te vragen wanneer iets  n iet  lukt .

De pedagogische begeleiding zorgt
ervoor dat k inderen wat meer diepgang in
hun spel  kr i jgen en er  ook doelen aan bod
komen,  die n iet  al t i jd vanzelf  in  een
fantasiespel  naar voren komen. Ze
observeren de k inderen en hun interesses
en pikken hier  snel  op in.  Zo waren er
twee k inderen een werpspel  aan het
spelen met hun pet.  De begeleiding ging
hier  verder op in en maakte er  een spel
van met een puntensysteem. Zo werd er
ook zeker wat met wiskunde gedaan in het
bos.  

Met hun volgeladen rugzak en "groene
energie" kwamen juf  Gr iet  en juf  T ine
terug naar onze school .  Enkele dingen ze
in Duits land gezien hebben,  proberen ze
al  eens u i t .  En ook de col lega's  gaan aan
de s lag met wat t ips.  Het is  voor iedereen
nog wat u i tzoeken wat er  bi j  z ichzelf  en
de k inderen past .  Het wordt een weg met
(zacht)  val len en opstaan.  Maar met een
groene br i l  gaan we de komende
school jaren tegemoet.  


