
Participatie ouders 

 



Ouderparticipatie: stemming ideeënbundel www.springzaad.nl 
 
Elke ouder/grootouder kreeg drie stemmen, waarmee ze op de posters van springzaad konden stemmen. Ze 
konden een lijsstem doen voor het globale thema, of een kopstem voor een foto binnen dit thema. 
 

Lijststemmen 
 

Thema score 

groene evergreens 27 

hutten en holletjes 19 

moestuin 16 

toonkunsten 11 

kunstzinnig 10 

gevelde boomreuzen 9 

klimboom 8 

plattegrond 7 

toverstokken 7 

mozaïek 7 

huisje boompje beestje 6 

buitenklas, amfitheater 6 

struikhuisjes en vogelbosjes 4 

vrije vliegers 4 

water, zand en stenen 4 

padvinderij 4 

mooie bloemen 3 

kruiden 3 

zitplekken 3 

fruit 2 

kringloop 2 

taal en teken 2 

klein maar fijn 2 

water bron van leven 1 

broodjes bakken 1 

http://www.springzaad.nl/
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Kopstemmen 



4. Groene Evergreens (lijstscore 27) 
Schommelen, wippen, glijden, klimmen… 
 

 
 
Binnen dit thema vielen vooral de klimmers in de smaak; klimmuur, gevelde bomen ladder, klimsculpturen en 
gevelde klimbomen. Maar ook de nestschommel, glijbaan en loopbrug deden het goed. 
 

6. Hutten en holletjes (lijstscore 19) 
‘Rollen spelen’ in zelfbouwsels van natuurlijk of hergebruikt materiaal. 
 
Hier vielen de zelfgebouwde hutjes met gras, takken, wilgentakken in de smaak. Ook de zelfgemaakte kampen 
tussen het struikgewas. 
 

14. Moestuin (lijstscore 16) 
Van zaaien tot oogsten. Samen genieten van zelfverbouwde groenten. 
 
Moestuinbedden in cirkelvorm. 
 

24. Toonkunsten (lijstscore 11) 
Het oor wil ook wat. 
 

 
 
Binnen dit thema is er door de ouders zelf een idee aangereikt : ‘een waterorgel’. Binnen de fotoreeks viel de 
verticale xylofoon in de prijzen. 
 

22. Kunstzinnig (lijstscore 10) 



beelden die vormen, door en voor kinderen 
 
Als ouders van creatieve kinderen zien we de gevelde boomreuzen graag fantasierijk en monsterlijk beschilderd. 
 

3. Gevelde boomreuzen (lijstscore 9) 
vormen een aantrekkelijk speellandschap: klauteren, springen, evenwicht bewaren , uitrusten. 
 

 
 
Deze dienen om in te klimmen of in de vorm van houtstronken van verschillende hoogtes om op te zitten, lopen of 
weer te beklauteren. 
 

2. Klimboom (lijstscore 8) 
Vanuit kleine en grote bomen een vogelvrij uitzicht: een ander perspectief, een veilige verstopplek. En onder de 
boom heerlijke schaduw. 
 

 
Klimbonen met touwen om aan te bengelen. 
 

 
 
 
 
 
20. Toverstokken (lijstscore 7) 
Flexibel bouwen met levend of dood wilgenhout     
 



 
 
Van de toverstokken willen we hutjes en tunnels.  
 

1. Plattegrond (lijstscore 7) 
Reliëf schept meer ruimte voor natuur en meer mogelijkheden voor gevarieerd bewegen. Een uitgekiend ontwerp 
is de basis voor een spannend leer- en speellandschap. 

 

 
 
Heuvels met extra speelelementen als rioleringsbuis, loopbrug en gevelde reuzen.  
 

 
 
 
21. Mozaïek (lijstscore 7) 
Vrolijk en kleurrijk in alle seizoenen 
 



 
 
De ouders willen kleur op de koer met mozaïek op klimbeesten, zitplekken, muren en paden. 
 

11. huisje boompje beestje (lijstscore 6) 
Hotels en pensions voor hommels, bijen, oorwormen en andere kleine beestjes. 
 
Hier is het meest sculpturale insectenhotel in trek. 
 

25. Buitenklas en amfitheater (lijstscore 6) 
Spelen en leren in een klassieke entourage 
 
Halve cirkels met podium. 
 

10. Vrije vliegers (lijstscore 4) 
Vlinders, vleermuizen en vogels komen vanzelf naar een natuurrijke omgeving. 
 
Verleidelijke beplanting voor vlinders, en holletjes voor vleermuizen.  
 

17. Water, zand en stenen (lijstscore 4) 
Elementen voor kinderen in hun element! 
 

 
 
Steentjes, water en brugjes. 
 

12. kruiden (lijstscore 3) 
Prikkelen en strelen der zinnen. Een kruidenspiraal past overal. 
 



Welriekende kruidenheuvels genieten hier de voorkeur. 
 

26. Zitplekken (lijstscore 3) 
Rustig even bijkomen – alleen of samen met anderen 
 

 
 
Hier gaan de kopstemmen naar natuurlijke zitplekken met boomstronken  of fleurige zithoekjes bekleed met 
mozaïek. 
 

16. Kringloop (lijstscore 2) 
van leven en dood en leven en … 
 
Een educatieve composthoop. 
 

30. Klein maar fijn (lijstscore 2) 
Minituintjes, voor wie echt te weinig ruimte heeft 
 
Op een kleine speelplaats alle hoekjes benutten. Ook de verticale wanden. 
 

8. Water bron van leven (lijstscore 1) 
Verwondering over al wat leeft in en om het water. Spelenderwijs ontdekken en onderzoeken. 
 
Op ontdekkingsreis met een amfibieënpoel. 
 

15. Broodjes bakken (lijstscore 1) 
Graan verbouwen – vuurtje stoken – broodjes bakken 
 
Eén vuurhaard in leem. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


