
YVETTE MAQUETTE – SPEELPLEIN IN HET KLEIN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Yvette Maquette komt toe op het speelplein met een grote rolmeter en begint elke ruimte op te meten en te 

noteren in haar schriftje. De kinderen moeten meehelpen om de meter vast te houden, uit de weg te gaan, 

door haar boekje vast te houden. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Waardevol Kosteloos Materiaal (wc-rolletjes, botervlootjes, petflessen, kurken, ...), verf, plasticine, klei, 

verfborstels, lijm, plakband, glitter, kleurstiften of potloden, fototoestel, modder, water,… 

SPEELIMPULSEN           

Yvette is druk in de weer. Ze is ingehuurd door de burgemeester als architect om een maquette te maken van 

het speelplein. Een maquette is een miniatuurversie van het speelplein om een goed overzicht te hebben. 

 

- Ga rond op het speelplein om alles op te meten. Zeer specifieke zaken worden genoteerd in het schriftje van 

Yvette: twee meisjestoiletten, drie jongenstoiletten, ... Schrijf alles op wat niet mag ontbreken op de 

maquette. 

 

- Je kan ook alles vastleggen op foto. Nadien projecteer je de foto's in het lokaal waar je de maquette maakt. 

Zo heb je meteen een voorbeeld bij de hand. 

 

- Maak een grondplan voor de maquette. Druk een grote luchtfoto af of laat je beste tekenaar een grondplan 

tekenen met de omliggende straten en gebouwen. 

 

- Begin aan de maquette. Verdeel de taken of doe alles samen. Je kan het speelplein nabouwen aan de hand 

van plasticine, klei, WKM, ... 

 

- Vergeet de kinderen en animatoren niet! 

 

- Maak je maquette mooi met glitters, verf, kleurpotloden, ... 

 

- Kinderen mogen op de miniatuurversie van het speelplein tonen wat ze tof vinden aan het speelplein. Ze 

knutselen wat er beter kan en à de animatoren weten meteen hoe ze het speelplein nog plezanter kunnen 

maken. 

 

- Als de maquette 'af' is, kan je er nog van alles mee doen. Test een aantal natuurrampen uit op het speelplein 

zoals een tsunami, een vulkaan die uitbarst, een modderstroom, een aardbeving, ... Ga ervan uit dat de 

maquette nadien niet meer bruikbaar is. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Maak de maquette groot genoeg als je met veel kinderen bent, zo kan iedereen meespelen. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

