Participatie leerlingen
lager

Topantwoorden fotoreeksen De Wonderfluit
28/03/2011
46 leerlingen
1. Sferen
leukste:
veel plekjes (37)

heuvelachtig (9)

op heuvels kan je lopen. In de struiken kan je je goed
verstoppen
omdat je ook geheime plekken hebt
om veel kampen te maken en veel groen te hebben
veel groen = cool
veel speeldingetjes om mee te spelen

omdat je er spelletjes kan spelen, naar boven en
beneden lopen
je kan er snel lopen en verstoppen
omdat er veel heuvels zijn en het is meer in de natuur
omdat er een leuke glijbaan is

minst leuke:
veel steen (26)

steen is hetzelfde als bij ons en dan
kan je je pijn doen
omdat het zo grijs is
is stom en leeg. Stenen = hard
er geen dingen zijn
je kan daar niets doen

één groot plein (10)

er is veel te veel steen
stenen gebouw, veel steen
omdat het saai en veel stenen zijn

vlak terrein (9)

niet gemakkelijk om spelletjes te
spelen
saai, omdat er een hekken staat
kan je niet goed in spelen
er zijn geen speeldingen

2. Ondergrond
leukste:
wild gras (35)

Het is echt zoals in de natuur
je kan er veel dieren in vinden
lekker zacht om in te spelen
omdat dat hoog komt
leuk om je te verstoppen

zand (6)

omdat ik putten kan graven
je kunt er veel mee doen, schuilen, kampen maken
zacht om te vallen

minst leuke:
steen (24)

omdat je er hard kan vallen
omdat er geen gras is
veel te grijs en hard
koud

haksel (12)

het ziet er saai uit, niks levend in
je kan je er aan prikken. Als het in je schoenen kruipt
is het vervelend
omdat het lijkt op voer
het kraakt snel als je er op loopt

3.Zitten
leukste:
kunstig (19)

gezellig en kunstig (kunstig past bij
de school)
aan een muurtje van kunst is de
wonderfluit een gunst
het lijkt op een zetel
Je kan veel kleur gebruiken. Het is
ook mooi.
mooi. Dan kan je van op de bank
kijken naar de blaadjes

natuurmateriaal (11)

stronken zijn leuk
omdat dat natuur is

bank en tafel (7)

je kan samen iets eten of
drinken
om te picknicken

omdat je hoog kunt zitten
je zit goed
het is natuurlijk!

minst leuke:
enkel zitten (17)

het is doodnormaal en saai
hebben we al!
er is geen leuning.
is alleen om te zitten, niet mooi

te klassiek

natuurmateriaal (8)

omdat boomstammen vuil zijn
Is hard om op te zitten. Dat hebben
we al
is niet speciaal
omdat ze de bomen kapot gemaakt
hebben en ik hou van bomen, dus
ik ga er niet op zitten of staan

bank en tafel (8)

neemt te veel plaats in
saai omdat dat maar gewoon is
je zit niet goed
er zijn randjes aan, kan
gevaarlijk zijn

4. Glijden
leukste:
glijbaan in natuur (25)

leuk dat het op de heuvel ligt en dat je eindigt
beneden!
super tof, voor ons geen plastiek!
snel glijden is leuk
ik wil een échte natuurspeelplaats en dat past daar
wel in
omdat dat bobbelt

glijbaan van heuvel (17)

want er is veel natuur en je kunt er goed op glijden
omdat je kunt rollen
omdat je heel snel kunt
als het sneeuwt, kan je er van sleeën
omdat er dan gelijk golven zijn

minst leuke:
geen glijbaan (19)

ik wil glijden!
omdat het saai is zonder
een glijbaan moet er zeker zijn
je mag toch een glijbaan op school?!

klassieke glijbaan (17)

omdat het kleuterachtig is
het is een trage glijbaan
te gewoon
plastiek en voor kleintjes

5. Klimmen
leukste:
klauterboom (23)

omdat je zelf mag zoeken hoe je klimt
omdat je lekker hoog zit
omdat je dan aapje kan spelen
omdat bomen leuk zijn
omdat ge er aan kunt hangen

klimtoestel (9)

het is precies een huis om op te klimmen
omdat je veel kunt klimmen
je hoeft er niet voor te kunnen klimmen
je kan er aan hangen en klimmen is leuk
ondersteboven

minst leuke:
niet klimmen (22)

wie houd nu niet van klimmen?
dit nodig is voor heel veel spel
klimmen is sportief
zo saai! Iedereen klautert graag

beklimbare elementen (8)

niet leuk gedaan
je kunt over de stenen vallen
je kan niet echt klimmen
omdat je niet kan zoeken wat je doet

6. Schuilen
leukste:
natuurlijk (16)

in de bossen kan je je het beste verstoppen en leuk
spelen
je kan je echt goed verstoppen hier
omdat je zelf dingen bij kan doen
dan kunnen we zelf onze kampen maken uit de
takken
Je hebt veel planten. Het is net een hol

voorgemaakte schuilhut (11)

omdat het dan warm is
want als het regent dan kun je schuilen
je kan er in klimmen, is mooi
altijd gezellig met kussens en zachte dingen

minst leuke:
geen schuilplek (18)

verschrikkelijk! Gezellig is super belangrijk!
en wat als het dan regent?
zeker schuilplek!
omdat het niet leuk is zonder verstoppertje spelen
Er is niets. En schuilen is cool :)

takkenhut (11)

je kunt er niets doen, het is niet dicht
als het regent dan gaat het kapot of de regen gaat er
door
er zijn alleen maar takjes
dat is dom, je kan er niet in klimmen
iedereen kan je zien

7. Sporten
leukste:
officieel voetbalveld (12)

omdat ge dan zeker weet dat het
cool is
Dan moet je je trui niet leggen
je kunt er beter voetballen
omdat je hard kunt lopen
je kan picknicken, het is mooi

polyvalent sportelement (11)

er kunnen redelijk veel sporten op
gedaan worden
omdat het kleurrijk is
dan kunnen we alles tegelijk doen
cool en kunstig
omdat het zelf is gemaakt

vrij plein (10)

omdat je alles kan spelen

minst leuke:
geen sportinrichting (21)

er is niets :(
niet sportief
ik wil zeker voetballen
omdat je niet kunt sporten

polyvalent sportelement (10)

je kan hier niet veel doen
is kleuterachtig

8. Water
leukste:
zelf in spelen (21)

omdat je dammen kunt maken
dan kunnen we voetje baden
als het zomer is moet dat zaaaaalig zijn
lekker fris
ik hou van water

kijken (13)

dan kunnen we kijken naar bloemen, plantjes en
kikkers
Ook al kan je er niets in doen, je ziet toch coole
dingen!
visjes geven mij altijd rust en vreugde
voor kikkers
leuk om te kijken

minst leuke:
geen water (20)

geen water is saai!
dan lijkt het wel een speelplaats die dorst heeft!
bij groen hoort water
water is leuk!
water is gezond

kraantje (12)

we hebben het allemaal thuis
klein en saai voor op de speelplaats
je kan er alleen van drinken
omdat je alleen maar kan draaien
omdat ik het zelf niet kan openen

9. Schommelen
leukste:
nestschommel (20)

je kunt er met veel mensen in
omdat je er in kan liggen en genieten in de zon
Je kan er mee slingeren, op de rand staan en
schommelen
omdat ge dan kunt slapen

met veel (11)

omdat je de andere kunt zien
praten
dan kunnen we met z'n allen en hoeven er weinig te
wachten om er ook op te gaan
als iemand op de schommel zit, dan kunnen andere
kinderen ook nog schommelen

mooi, samen met vriendjes

minst leuke:
geen schommel (25)

geen schommel is saai
omdat niemand zonder schommel kan
dan is er geen fun!

band (7)

je moet er in zitten en je kan vallen
goed vasthouden + pijn aan handen
ik vind dat niet leuk

Resultaten boodschappenspel
De Wonderfluit
04/04/2011
23 kinderen, verdeeld in 5 groepjes
De boodschappenlijst zag er als volgt uit:
boom
glijbaan
klauterboom
kunstig sporttoestel
kunstige zitbank
nestschommel
schuilhut
heuvel
verborgen hoekje
schommel met veel
voetbalveld
vuilbak
struik
speelwater

5 euro
40 euro
20 euro
30 euro
20 euro
40 euro
30 euro
10 euro
10 euro
40 euro
30 euro
5 euro
5 euro
35 euro

Wat hebben de kinderen ‘gekocht’ als ze ALLEEN mochten kiezen?
Top 6

een verborgen hoekje
28 kinderen

een boom
23 kinderen

een vuilbak
22 kinderen

een klauterboom
19 kinderen

een heuvel
13 kinderen

een struik
12 kinderen

Wat hebben ze nog ‘gekocht’?
-

een kunstige zitbank: 9 kinderen
een glijbaan:
8 kinderen
speelwater:
6 kinderen
een nestschommel:
5 kinderen
een voetbalveld:
4 kinderen
kunstig sporttoestel:
3 kinderen
een schuilhut:
2 kinderen
een schommel met veel: 2 kinderen

Wat hebben de kinderen ‘gekocht’ als ze IN GROEP mochten kiezen?
Top 4

een verborgen hoekje
gekozen door alle groepjes
in totaal 11 keer aangekocht

een klauterboom
gekozen door alle groepjes
in totaal 5 keer aangekocht

een vuilbak
gekozen door 4 groepjes
in totaal 7 keer aangekocht

een heuvel
gekozen door 3 groepjes
in totaal 4 keer aangekocht

Ook interessant om weten… wat werd er niet gekocht!
- een glijbaan
- een schuilhut
- een schommel met veel
- een voetbalveld
Uit de discussie kwam het volgende:
- we hebben geen voetbalveld nodig op de speelplaats, want we kunnen voetballen in
het park
- we hebben meer dan één verborgen hoekje nodig. Één voorstel was om er drie te
maken, eentje per leeftijdscategorie.
- rond de vuilbakken was er weinig discussie, dat is gewoon nodig.

