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Meer weten over Gezonde Schoolpleinen? Kijk op Gezondeschool.nl/schoolpleinen.

Buitenlokaal
Kritische succesfactoren
Het nieuwe schoolplein wordt gebruikt als buitenlokaal. Dit betekent dat er buiten lessen worden gegeven. Het is belangrijk om na te denken welke lessen je op het schoolplein wilt geven, dit heeft namelijk gevolgen voor de inrichting.
1. Hoe ga je het schoolplein gebruiken

Het is belangrijk om goed in beeld te hebben hoe docenten het schoolplein willen gebruiken. Welke lessen
gaan ze buiten geven en wat hebben ze daarvoor nodig?

2. Docenten hebben inspraak in het ontwerp

Een van de grootste knelpunten bij huidige groene schoolpleinen is dat docenten niet betrokken zijn bij het
ontwerp van het schoolplein. Betrek het docententeam dus al in een vroeg stadium bij het ontwerp.

3. Vaardigheden docenten

In de opleiding van docenten wordt weinig
aandacht besteed aan buiten lesgeven. Daarom zijn docenten soms onzeker over hun
vaardigheden in het buiten lesgeven. Het is
dan ook van belang om hier alert op te zijn en
waar nodig extra ondersteuning te bieden.

4. Laat de buitenlessen aansluiten
op pedagogische visie en kerndoelen

Het buitenlokaal zorgt ervoor dat leerlingen
op een andere manier leren en – zo blijkt uit
onderzoek – hun leerprestaties verbeteren. Kijk
welke bestaande lessen je buiten kunt geven.
Zo hou je aansluiting bij de bestaande lessen en
kerndoelen, maar bied je toch wat extra’s.

5. Evaluatie en leren van elkaar

Buiten lesgeven is nieuw en vraagt om ruimte voor experimenteren. Voor docenten is het fijn als ze mogen
experimenteren in buiten lesgeven, en dat er momenten worden gepland voor evaluatie en reflectie. Zo leren
docenten van elkaars ervaringen.

6. Slim ontwerp

Zorg dat het buitenlokaal en het educatieve en eetbare groen niet grenst aan andere leslokalen. Dit zorgt vaak
voor veel afleiding.
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