
SPEELPLEIN IN DE TOEKOMST – ANNO 2027. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Als de tieners aankomen op het speelplein, merken ze dat ze in de toekomst zijn aangekomen. De animatoren 

van het speelplein van de toekomst hebben allerlei technologische hoogstandjes tot hun beschikking. 

Smartphones, tablets, speelpleincomputers, een ingebouwd GPS-systeem ... 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Smartphones, tablets of pc's, Wifi, een stoel, walkie-talkies, opladers voor je GSM/powerbank 

SPEELIMPULSEN           

We testen of we op het speelplein van de toekomst ook nog zalige avonturen kunnen beleven. Alles gebeurt 

uiteraard digitaal! 

 

- Bij de start van een speelpleindag in de toekomst worden de aanwezigheidslijsten niet afgeroepen zoals 

gewoonlijk. Iedereen moet zijn naam sms'en naar een projectiescherm in het lokaal. Op die manier zie je 

meteen wie er aanwezig is. (www.mentimeter.com biedt verschillende manieren om vragen te stellen aan een 

publiek. Je kan deze website hier goed voor gebruiken) 

- Het speelplein van de toekomst speelt niet zomaar verstoppertje. Eén iemand gaat zich verstoppen met een 

walkie-talkie en de rest van de groep zoekt met de tweede walkie-talkie. De verstopte geeft af en toe tips 

door. Speel dit in kleine groepjes een aantal keer zodat iedereen zich eens kan verstoppen. 

- Verstoppertje spelen via snapchat kan ook fijn zijn. De verstopten sturen een foto van hun schuilplek naar de 

zoeker. Die gaat op zoek. 

- Er werd een moord gepleegd op het speelplein. Via verschillende QR-codes die verstopt zitten op het 

speelplein komen de inspecteurs erachter welke personen verdacht zijn. Even scannen met een smartphone en 

de onderliggende website of facebookprofiel komt tevoorschijn. Door te bellen naar bepaalde personen en te 

skypen met kinderen van het naburige speelplein, kunnen nog meer tips verzameld worden. Op die manier 

vallen alle puzzelstukjes in elkaar en wordt de moordenaar gevat. 

- Ondertussen hebben de animatoren ontdekt dat er in de buurt van het speelplein enkele schatten verstopt 

zitten. Via de Geocaching app hoef je zelf geen schat te verstoppen, maar ga je op zoek naar kleine schatten 

die je aan de hand van coördinatoren moet zoeken. Maak een (live) verslag van je tocht op sociale media. De 

ploeg met de meeste likes of volgers én gevonden schatten is gewonnen. 

- Op de speelplein-TV wordt een 'nieuw' spel gespeeld. Ergens in het dorp staat een stoel verstopt. De plaats 

van de stoel moet geraden worden door goed te kijken naar het beeld van de stoel en de elementen in het 

landschap. Wie het eerst op de stoel zit met een bepaald voorwerp wint de wedstrijd! 

- Het einde van de speelpleindag wordt afgesloten zoals hij begon. Via een sms wordt op het projectiescherm 

getoond wat de kinderen van de speelpleindag vonden. Willen ze morgen terug naar het speelplein van de 

toekomst? 

BEGELEIDERSTIPS  

- Dit speelidee is vooral bedoeld voor de tieners. 

- Je besteedt best wat tijd aan de voorbereidingen van deze activiteit. De tips voor de moord bereid je op 

voorhand voor. Je kiest zelf hoe de inspecteurs de tips verzamelen. 

- QR-codes maak je aan via een gratis QR-code generator op het internet. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

