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1 Aanleiding

Obs Ten Darperschoele is een openbare school in Wapse die onder de Stichting Talent Westerveld
valt. Het is een Openbare school die open staat voor iedereen. Wij zijn een school die persoonlijk
onderwijs aanbiedt en start vanuit het talent van iedere leerling. Hier worden leerlingen
actief betrokken bij hun eigen leerproces. Ons motto is daarom ook: ‘Persoonlijk onderwijs start
vanuit talent.’ Wij begeleiden onze leerlingen naar de toekomstige maatschappij. Ons onderwijs
start vanuit het talent van elke leerling en sluit aan op ieders leerniveau. Hierbij maken we
gebruik van de nieuwste (technologische) ontwikkelingen. Dit doen we o.a. door leerlingen:
Keuzes te laten maken in werkplekken: stilteruimtes, samenwerkruimtes, instructieruimtes en geven
we graag buiten les. Ook willen we kinderen verantwoordelijk maken voor de schooltuin. Kortom,
willen we kinderen laten werken in een rijke leeromgeving.
Wapse is een kleine gemeenschap in de gemeente Westerveld. De school, het dorpshuis en het
sportveld zijn de belangrijkste voorzieningen in het dorp. Het schoolplein heeft naast een
schoolfunctie ook een maatschappelijke functie. De kinderen uit het dorp en andere
jongeren, spelen ook na schooltijd graag door op het schoolplein.
- Bestaande situatie schoolplein

Ons schoolplein is een groot plein met veel tegels en een grasveldje, verder is er een zandbak
en staan er her en der wat speeltoestellen.
We hebben op dit moment te maken met een slechte afwatering, bij veel regen ontstaat er veel
wateroverlast. Het grasveld verandert in een modderveld, er groeit bijna geen gras meer. De
ondergrond is onbespeelbaar voor de kinderen.
De putten/straatkolken raken door het vele zand van de speeltoestellen en de wateroverlast snel
verstopt, waardoor het water ook niet meer afgevoerd kan worden.
Wanneer de temperatuur omhoog gaat, de zon gaat schijnen, wordt het erg warm op het
plein. Aangezien er geen schaduwplekken zijn op dit moment, is het dan te warm om lang buiten te
spelen, les te gaan geven en/of buiten te gaan eten en drinken. Door de maatschappelijk functie,
wordt het schoolplein ook na schooltijd veelvuldig gebruikt, helaas zijn er op dit moment geen
voorziening om zwerfvuil tegen te gaan en vinden we regelmatig ook zwerfvuil terug.

2 Uitdaging

Het schoolplein is de enige speelvoorziening in Wapse en staat ongeveer in het midden van het dorp.
Het is een belangrijk plein dat bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp.
Aan het huidige schoolplein is al vele jaren niet veel meer gebeurt en er is afgezien van
een nieuw speeltoestel weinig veranderd. Het huidige schoolplein voldoet niet meer
aan de behoeften van de kinderen. De kwaliteit van de speelvoorzieningen is ondermaats. Wanneer
het schoolplein wordt gerenoveerd, wordt ook het buiten les geven aantrekkelijker door o.a. een
honderdveld te maken en te zorgen voor schaduwrijke werkplekken. Kinderen doen niets liever dan
heerlijk buitenspelen en actief spel is voor hen dan ook dé manier om te leren. Spelen stimuleert de
ontdekkingsdrang, onderlinge interactie en prikkelt de zintuigen. En spelend leren komt natuurlijk

meer tot zijn recht als er een geschikte ruimte is om te bewegen en dan geen deprimerende
leeromgeving, maar een energieke leerplek.
Door een vernieuwd schoolplein, hopen we de kinderen op een andere manier te kunnen prikkelen
en ze op een andere manier uit te dagen, ook na schooltijd.

3 Doelstelling

Daar dit de enige speelvoorziening in Wapse is, hopen wij met het vernieuwen van het schoolplein
een impuls te kunnen geven aan de speelvoorzieningen van de school en voor het dorp. Tevens de
kwaliteit waarborgen van de voorzieningen van de school.
Ons schoolplein is bedoeld om kinderen de ruimte te geven, om zich lekker uit te leven in sport en
spel en/of om rust te vinden. Een plein dat uitdaagt tot spelen en bewegen én zorgt voor verbinding
met het dorpshuis, sportvereniging en bovenal de gemeenschap.

4 Ontwerpproces

Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met de leerlingenraad van de
Ten Darperschoele. De leerlingenraad bestaat enkel uit kinderen van de school en zij zijn de stem van
alle andere leerlingen. De keuzes in het ontwerp zijn gebaseerd op de
ideeën/wensen van de kinderen. De ouderraad heeft dit samen met
een aantal vrijwilligers uit het dorp opgepakt en samen er
voor gezorgd dat het op papier is uitgewerkt. Tevens hebben de
omwonenden van het schoolplein inspraak gehad in het voortraject
van het ontwerp. De vernieuwde inrichting van ons schoolplein zorgt
ervoor dat de beleving, educatie en het spelend leren/bewegend leren
elkaar versterken.
Duurzaamheid is voor ons belangrijk, we zullen daarom veel
materialen hergebruiken, zoals bestrating, beplanting en een aantal
speeltoestellen.
Beplanting zullen wij in samenwerking gaan doen met organisaties
zoals Landschapsbeheer Drenthe, plaatselijke hoveniers en/of anderen
deskundigen.

5 Inzet

Bij de realisatie zijn er naast een professioneel deel van de uitvoering ook verschillende onderdelen
die, gefaseerd samen met ouders, vrijwilligers en kinderen uitgevoerd kunnen
worden. Samenwerken in de uitvoering met iedereen van jong tot oud kan de betrokkenheid bij ‘hun
eigen’ plek sterk vergroten. We willen hier zoveel mogelijk lokale ondernemers en
plaatselijke verenigingen bij betrekken.
Wat wij met name zelf kunnen doen is de algemene projectleiding, lokale fondsenwerving, acties om
geld in te zamelen (loterij, sponsorloop etc), communicatie van/over/tijdens het project, deel van de
voorbereidende grondwerkzaamheden.
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