Best practice: Ongestoord spelen dankzij een verplaatsbare afscheiding
Welk idee heb je in Berlijn
opgedaan?
Elk kindercentrum dat we hebben
bezocht, beschikt over
activiteitenruimtes (knutselruimte,
huisruimte, ruimte met
constructiematerialen enzovoort).
Het grote voordeel van verschillende
ruimtes is dat de ruimte voor één
doel is ingericht en het daardoor
rustiger is en de externe prikkels
worden beperkt. De kinderen
kunnen ongestoord spelen.
Eén van de basisscholen die we
hebben bezocht, gebruikt verrijdbare
meubelelementen om (les)ruimtes te
creëren (zie foto hiernaast).
In Nederland hebben we juist vaak
een open ruimte met (open) hoeken. Het creëren van verschillende activiteitenruimtes is vaak niet
mogelijk, maar het gebruiken van verplaatsbare afscheidingen wel. Denk hierbij aan een room divider
op wieltjes, een kamerscherm enzovoort.
Waarom wil je dit idee in Nederland overnemen?
In Nederland spelen kinderen vaak in open activiteitenhoeken. Er zijn veel externe prikkels; kinderen
lopen langs en verstoren soms het spel. Dit zorgt vervolgens voor irritaties en mogelijk zelfs
conflicten. Door een afscheiding te plaatsen,verminder je deze externe prikkels, is er meer rust en
kunnen kinderen ongestoord spelen.
Wat kun je hierover terugvinden in het Pedagogisch kader?
Voor kinderdagverblijven (Pedagogisch kader 0 -4):
In hoofdstuk 9: Indeling en inrichting van de buiten- en binnenruimtes, is hier meer over te vinden
onder de kopjes Rust en privacy, Overprikkelen en vervelen en Speelleeractiviteiten.
Voor de buitenschoolse opvang (Pedagogisch kader 4 -13):
In hoofdstuk 16: Binnen- en buitenruimte, is hier meer over te vinden onder de kopjes: Privacy,
Activiteitenplekken maken, het blauwgekleurde kader Kennis; Delen met velen.

Wat moeten we ervoor doen om dit idee over te nemen?
•
•

Aanschaffen basismaterialen (kamerscherm, room divider, wieltjes).
Eventueel aanschaffen van materialen om te “pimpen”, leuk om te doen samen met de kinderen.

Wat moeten we ervoor laten?
We zullen het diepgewortelde idee moeten laten varen dat we te allen tijden overzicht moeten hebben
over waar de kinderen zijn en wat ze precies aan het doen zijn. Kinderen zijn heel goed in staat om
zonder constante supervisie op een constructieve manier bezig te zijn met verschillende activiteiten.
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