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MOS: MILIEUZORG OP SCHOOL 

Het plan: introductie 

 

Na een intense periode van workshops, opzoekingswerk, vergelijkende studies en veel wikken en 

wegen zijn we tot een besluit gekomen en dat willen we graag met jullie delen. 

De werkgroep MOS, die bestaat uit vertegenwoordigers van de school (lager, kleuters, directie), de 

ouderraad, de vrienden van de school (die vandaag heel veel werk verzetten qua onderhoud), 

regionaal landschap Meetjesland, Agentschap Natuur en Bos,… ging op zoek naar homogeen geheel. 

Het is de bedoeling dat alle kinderen en leerkrachten een meerwaarde ondervinden van MOS. De 

verschillende zones hebben dan ook elk hun eigen invalshoek, gaande van educatieve doeleinden, 

rustige zones om wat te ontspannen tot ruige zones met mogelijkheden tot ravotten. We dachten 

hierbij uiteraard aan alle leeftijdscategorieën! 

Graag gidsen we jullie door het plan zoals het vandaag op tafel ligt, zone per zone. We staan ook 

even stil bij de gefaseerde uitvoering, want nog in 2020 zullen de eerste spades de grond in gaan! 
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Zone speelweide en lager 
De grootste zone, hier is dan ook heel wat te beleven! 

 
 

speelbos 

Een echt bos van > 500m² op school, met inheemse 

bomen en struiken. 

Door de strategische plaatsing functioneert het bos 

meteen ook als windbreker en schaduwplek. 

 

speelheuvel en avonturenparcours 

De heraanleg van de speelheuvel zorgt voor de 

nodige versteviging en vormt meteen ook een 

belangrijk element op het avonturenpad. De 

natuurlijke elementen zorgen voor een uitdagend 

traject waar evenwicht en stabiliteit worden 

uitgedaagd. Wie wint de race? 

 

moestuin en waterpomp 

Hoe de kinderen beter verwonderen met wat de 

natuur ons geeft, dan in de eigen moestuin? 

In deze zone bevindt zich ook de waterpomp: 

noodzakelijk voor de plantengroei, heerlijk speelterrein 

op warme dagen. 

grasland: lang en kort 

variatie tussen kort en lang gemaaid gras, met 

suggestieve stroken en paadjes. Zowel voor wilde 

achtervolgingen als sportmatchen met inzet 

 

fruitbomen 

een leuke variatie om heerlijk gezond te smullen 

 

relaxzone en amfitheater 

kinderen op zoek naar een relaxmoment kunnen hier 

terecht. Gezellig keuvelen zonder drukte om je heen. 

Het amfitheater zorgt voor een natuurlijke scene 

geschikt voor de tofste shows, klasmomenten en geeft 

de creatievelingen een podium om te ‘shinen’! 

 

balanceer, klim en bouw 

de huidige speelelementen aangevuld met nog meer 

klimuitdagingen, handig voor de motoriek. Voeg daar 

wat vrije bouwmaterialen aan toe en je krijgt een 

fantasierijk. 
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Zone hendelstraat 
De ingangspoort tot de school

 

 

 

 

 

buitenklas 

 de ideale combinatie tussen de klas en buiten zijn. 

Deze ruimte zorgt voor afwisseling en laat 

kinderen en leerkrachten toe om te genieten van 

de buitenomgeving op onze school. 

 

fruitbomen en bodembedekkers 

bijkomende variaties van fruitbomen, met rijpe 

vruchten tijdens het schooljaar 

 

afhaalzone lager 

ook aan de wachtende ouders werd gedacht. De 

inplanting van deze zone geeft comfort aan de 

ouders die de kinderen aan het poortje komen 

afhalen, met schaduw en natuurlijke regen- en 

windschermen 

 

afhaalzone kleuter 

ouders en kinderen kunnen zich verheugen op 

deze zone. Een aangenaam windscherm wordt 

opgetrokken voor de mama’s/papa’s. Dichtbij de 

kleuterklas is het ook geschikt voor een wilgenhut. 

Geborgenheid in het groen! Ook de kleuters 

kunnen via een kruidentuin kennismaken met wat 

de natuur ons qua smaken kan bieden. 

 

bloemenweide en insectenhotel 

Biodiversiteit krijgt hier volop z’n kans. In geuren 

en kleuren blinkt deze zone uit. En dat denken ook 

de beestjes er van! 
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Zone kleuter 
Aandacht voor onze allerjongsten: onbezonnen leren en ontdekken 

 

mini speelbos 

kleine maar stoere broer van het grote speelbos, 1 

grote ontdekkingstocht 

 

veelzijdig avonturenparcours 

hoogteverschillen, evenwichtsoefeningen, klimmen en 

klauteren. We dagen de kleintjes uit om het beste van 

zichzelf te geven en hun vaardigheden ten volle te 

ontwikkelen 

 

schaduwrijk 

de inplanting van een grote schaduwboom is hier 

cruciaal. Zo beschermen we de kinderen tegen de 

middagzon en maken we van de speelplaats een 

aangename plek. Onder de boom zorgt een vlonder 

voor zit-en speelruimte 

 

speelkoer met toestellen 

een auto, hier een daar wat verstopstruiken. Ideale 

plekjes voor de kleuters om een aangename speeltijd 

door te maken 

 

bouwplaats/buitenkeuken 

laat de creativiteit de vrije loop en geef je eigen 

fantasieën vorm in de kleuterbouwplaats. Vrije 

elementen ter beschikking, een droomfabriek! 

Ook een buitenkeuken behoort hier tot de 

mogelijkheden. 
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UITWERKING FASE 1: NAJAAR 2020 & VOORJAAR 2021 

Geen tijd om op de lauweren te rusten, want de herfst is planttijd en daar maken we gebruik van. 

Waar richten we onze (zelfgemaakte) pijlen op in de komende weken en maanden?

  

 

speelbos & mini speelbos 

aanplant bomen en struiken, laag en hoog om 

onmiddellijk een groene zone te verkrijgen. Deze 

zone zal je snel zien evolueren met een geplande 

aanplant in november. 

 

(fruit)bomen 

een rondje op het domein om alle ‘dode’ bomen 

te verwijderen en over te gaan tot aanplant van 

nieuwe fruitbomen 

 

speelheuvel en avonturenparcours lager 

heraanleg van de speelheuvel met focus om 

groenbermen en versteviging van de helling. 

Rondom vormen struikenwolken eerste 

hindernissen en begeleiders van het parcours 

 

avonturenpark kleuters 

de aankoop van een eerste reeks speeltoestellen 

waarop de kleuters zich kunnen uitleven. Deze 

weloverwogen aankoop moet een duurzame basis 

vormen voor uren speelplezier. 

 

De koekenverkoop was een groot succes en stelt ons in staat om de eerste fase van ons MOS-plan nu 

reeds uit te voeren en volop te ondersteunen. 1100 keer bedankt!!! 

 


