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“Iedereen vindt de weg naar het Speelplein!” 
 
Wat? 
De OpenSpeelpleinDag is dé opendeurdag van elke (?!) speelpleinwerking in Vlaanderen en 
Brussel.  Positieve beeldvorming, drempelverlaging,  toffe persaandacht voor jouw 
speelplein en het hele speelpleinwerk!  Maar ook een toffe speeldag voor ‘alle’ kinderen. 
Je merkt het, als we hierin slagen gaan we weer stevig voorwaarts en leert Vlaanderen nog 
beter de speelpleinen kennen. Uiteraard wordt de OpenSpeelpleinDag pas écht een feest 
als dan ook zoveel mogelijk speelpleinwerkingen deelnemen.   
 
Wanneer? 
Elke speelpleinwerking kiest zelf het moment om zijn deuren open te zetten. Zo kan jouw 
werking meedoen op het moment dat volgens jullie het meest geschikt is.  
We raden wel aan om je OpenSpeelpleinDag aan het begin van de zomer (begin van je 
werking) te doen. Zo haal je het meeste resultaat uit je inspanning! 
 
Hoe? 
Spelen-spelen-spelen staat deze dag centraal.  
De OpenSpeelpleinDag is een gewone speelpleindag maar met een speciaal tintje. 
Je wil je uiteraard van je beste kant laten zien en daarvoor kan je de activiteiten wel 
aanpassen, het speelplein inkleden, iets extra doen voor de ouders, de buurt betrekken … 
Maar onze suggestie is alleszins er een gewone doorsnee speelpleindag van te maken (hou 
het vrij podium gerust voor je slotfeest!). 
Het lijkt ons ook aangewezen de activiteiten van die dag te concentreren op het 
speelterrein zelf (’t is immers een opendeurdag), al is de hele gemeente inpalmen als 
speelpleinwerking natuurlijk ook een uitdaging! 
 

In de kantlijn 
 
Jouw OpenSpeelpleinDag kan een mooie gelegenheid zijn om: 
 

 bij ouders informatie in te winnen over verbeteringskansen voor het 
speelplein, 

 ouders te betrekken bij het speelplein door hen kleine organisatorische taken 
te laten opnemen, 

 je schepen voor jeugd of de burgemeester eindelijk eens op je speelplein te 
krijgen, 

 je ex-animatoren nog eens over de vloer te krijgen, 

 de directie van de school die je gebruikt eens te laten zien hoe leuk het wel 
is op het speelplein, 

 de speelpleinburen eens te verwennen met een ijsje, 

 … 
 

 
 
Kosten? 
In principe hoeft deze OpenSpeelpleinDag je niks te kosten … 
Je kan er toch iets speciaals van maken door: 
 op de OpenSpeelpleinDag geen dagprijs te vragen aan de kinderen 
 op de OpenSpeelpleinDag geen dagprijs te vragen aan kinderen die vergezeld zijn van 

een (groot)ouder 
 op de OpenSpeelpleinDag de mama’s, papa’s … gratis binnen te laten als ze vergezeld 

zijn van een betalend kind 
 … 
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Een kleine kost voor een mega return, aan jou de keuze! 
 
 
Promotie 
Om veel volk naar je OpenSpeelpleinDag te lokken is stevige promotie onontbeerlijk. Wij 
raden je een goede media-mix aan: combineer flyers, affiches, website, info op 
gemeentelijke borden, promomateriaal, mail naar ouders, Facebook, artikel in het 
gemeentelijk infoblad ... en je boodschap blijft hangen. 
 
 
Zorg er ook voor dat je speelpleinwerking zelf goed zichtbaar is in het straatbeeld. Dit is 
een vorm van permanente promotie én de mensen vinden vlot de weg naar het speelplein.  
We geven graag nog enkele algemene promotips mee: 
 Herhaal herhaal herhaal herhaal herhaal herhaal herhaal! • Omdat je een boodschap 

beter onthoudt nadat je deze gemiddeld zeven keer zag. 
 Een leuke huisstijl is top! Ontwerp een tof logo, werk met opvallende kleuren en behoud 

deze consequent in al je promo, gedurende een aantal jaren.  
 Communiceer voor je doelgroep: denk eraan dat ouders vaak beslissen en niet hun 

kinderen. Maak dus een folder voor ouders, maar richt je in de affiche op school naar 
kinderen. Tieners willen dan weer niks dan coolness! 

 Lees zeker ook eens DNA 24 “goe gezien” over Externe relaties op het speelplein 
 
Niet specifiek voor je OpenSpeelpleinDag ontwikkeld, maar altijd handig: 
 wegwijzer “de weg naar … het Speelplein!”  
 Invulwegwijzer met plaats om zelf met krijt of afwasbare stift een activiteit in te vullen  
Allebei het hele jaar door te bestellen bij het MateriaalMagazijn: 
www.materiaalmagazijn.be  
  

TIP: check bij de jeugddienst of je een vergunning nodig hebt  voor het plaatsen van 
wegwijzers of reclameborden. 

 
Pers 
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk bezorgt de pers een overzicht van alle deelnemende 
speelpleinwerkingen. Omdat het in juli toch komkommertijd is, grijpen ze dit initiatief 
allicht aan om de nodige aandacht te wijden aan het speelpleinwerk . En wie weet, komen 
ze ook bij jou langs? 
We bezorgen je vooraf ook de persuitnodiging en -info, zodat je ze zelf ook kan doorgeven 
aan de persmedewerkers uit jouw regio. 
 
Niets mag je tegenhouden om zelf een persbericht te versturen. Tips vind je in de infofiche 
‘Media-aandacht, jouw speelplein in de kijker’ op www.speelplein.net  
 
 
De OpenSpeelpleinDag-suggesties 
De OpenSpeelpleinDag is natuurlijk niet in heel Vlaanderen hetzelfde. We zouden het 
speelpleinwerk niet zijn mocht deze dag niet op 350 verschillende manieren worden 
ingevuld. Hieronder vind je enkele ideetjes die we hier en daar oppikten. Let wel: we gaan 
er vooral van uit dat ideeën die ontspruiten uit jullie creatieve breinen nog steeds de beste 
zijn!  
 
 We gaan dit jaar voor low cost, het is crisis voor iedereen. Geen springkastelen, wel 

palletten, kartonnen dozen, oude kranten, wilgentwijgen die de groendienst net 
gesnoeid heeft … Kortom alles wat we gratis krijgen, vindt een bestemming. 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelplein.net/
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 De SingStar karaoke is de hele dag beschikbaar, maar klinkt gelukkig niet over het hele 
speelplein  

 Bij de Brico in de buurt lenen we 10 winkelkarren (van die platte en brede karren, 
handig omdat het zwaartepunt wat lager ligt). Hiermee houden we winkelkarrenrace. 
Verspreid over het parcours hangen verschillende materialen, de bedoeling is zo snel 
mogelijk het parcours af te leggen maar ook alle materialen verzameld te hebben. Ook 
mama’s en papa’s kunnen meedoen. 

 Onze topper: spelen met ijsblokjes. We spelen letterlijk  ijshockey, maar ook petanque 
met ijsblokjes, tikkertje ijsblok … 

 We maakten een kampvuur waar iedereen lekkere zelfgemaakte minipizza’s op kan 
leggen, gemaakt in onze pizzahut. 

 Aan de ingang installeren we de ‘dagboekkamer voor ouders’. Ze kunnen hier berichtjes 
achterlaten op de schrijfmuur, iets inspreken op de video of iets persoonlijk in de 
brievenbus steken. 

 Overal op ons speelplein hangen we pictogrammen met tekeningen van wat je daar kan 
vinden (ook die blijven heel de zomer hangen, handig voor kleuters of anderstalige 
kinderen). 

 In de namiddag wordt ons speelpleincafé uitgebaat door enkele kinderen die op 
professionele wijze zorgen voor het vieruurtje (de speelpleinkoek van de dag en een 
fruitsap of limonade) voor de zonnekloppers op het terras. 

 Om elf uur, vlak na de persconferentie wordt de aftrap gegeven voor de wedstrijd 
tussen het schepencollege (met de burgemeester als aanvoerder) en een team 
speelpleinkinderen. 

 Een wedstrijdje ‘Fear Factor’ tussen de ouders en de kinderen staat ook nog op de 
planning voor de namiddag. 

 Enkele grootouders die nog goed te been zijn komen in de namiddag spelletjes uit de 
oude doos aanleren (bikkelen, reeplopen, hinkelen, tollen …) 

 ‘Als aandachtstrekker hebben we overal in de gemeente gigantisch grote ludieke foto’s 
opgehangen met daarop de slogan ‘nieuwsgierig wat hier gebeurt?’. We hadden de 
foto’s de eerste speelpleindag gemaakt met enkele kinderen (een superleuke 
activiteit!) en nadien zijn onze tieners ze overal in de gemeente gaan ophangen.’ 

 ‘Het werd eigenlijk een ‘gewone’ speelpleindag (met keuzeactiviteiten en de winkel en 
de bouwhoek), want bij ons is ’t altijd de max!’ 

 ‘Alle lokalen werden ingekleed in het thema (zo gaat dat op ons speelplein ...), van de 
WC hebben we dit jaar zelfs een minidiscotheek gemaakt (wie moet, vraagt gewoon 
een disco-nummertje aan)!’ 

 ‘Onze eigenste speelpleinradiozender schalde een hele dag door de boxen. Ouders, 
kinderen, animatoren, schepen van jeugd … iedereen kwam langs in onze door enkele 
tieners gerunde studio.’ 

 ‘De bezoekende ouders kregen dit jaar geen ingeklede rondleiding op het speelplein, 
maar konden het speelplein samen met hun kinderen verkennen door een leuke 
fotozoektocht. Op het einde van de dag werden drie winnaars getrokken, die elk een 
gratis 10-beurtenkaart voor het speelplein kregen.’ 

 ‘Onze strafste tekentalenten hadden een plannetje gemaakt zoals in de zoo, met 
tekeningen van wat zich waar bevindt (we bedelen dit kaartje trouwens ook telkens er 
nieuwe kinderen naar de speelpleinwerking komen).’ 

 ‘Alle activiteiten hadden we aangepast zodat ook de ouders konden deelnemen. Zo 
hadden we o.m. de quiz ‘Ken je mama’. Andere mama’s assisteerden bij de 
kookactiviteit, in het bouwdorp kon je ‘Bouwen met papa’, in de fantasiehoek hadden 
we ‘Schmink de pépé!’, er waren voorlees-mémé’s ... ‘ 

  ‘We nodigden de lokale gehandicaptensportvereniging uit voor een rolstoelrace tegen 
onze speelpleinkinderen. Bij de mutualiteit slaagden we erin om enkele rolstoelen te 
pakken te krijgen. Iedereen kon een hele voormiddag oefenen op het parcours. In de 
namiddag was het tijd voor de wedstrijd. Je kan al raden wie de wedstrijd won ;-).’ 
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 ‘We hielden ook rekening met kinderen die ‘alleen’ waren (waarvan de ouders niet 
konden komen): onze gewone activiteiten waren zoals steeds super voorbereid!’ 

 ‘Sommige ouders (met of zonder kinderen) kwamen in de loop van de 
OpenSpeelpleinDag gewoon even binnengewipt (om de sfeer te proeven) omdat ze niet 
veel tijd hadden. Daar hadden we vooraf aan gedacht: ze kregen een express-
rondleiding en ook zij hebben nu een goeie indruk van wat speelpleinwerking is! 
Volgend jaar organiseren we een lunchcafé voor ouders, want heel wat van hen werken 
in de buurt en hebben wel eventjes tijd tijdens de middag. Een goedkope gezonde 
lunch bereid door de kinderen, een fototentoonstelling in de refter, tijd voor een 
praatje aan de toog met de jeugdconsulent …’ 

  ‘We hadden de foto’s van de vorige speelpleindagen uitgehangen, met de nummers 
erbij om bij te bestellen!’ 

 ‘Onze eigen speelpleinwebsite stond (offline weliswaar) klikkensklaar te bewonderen in 
de refter.’ 

 ‘In het leidinglokaal hadden we een infostandje gemaakt (‘volautomatisch’, met een 
animator die de antwoorden door het kartonnen paneel schoof).’ 

 ‘We hadden ook de vriendjes en vriendinnetjes van onze animatorenploeg uitgenodigd. 
En zij die er waren, hebben we meteen ‘gestrikt’ om ook animator te worden!’ 

 ‘Overal op ons speelplein hadden we ‘u-bevindt-zich-hier’-plannetjes gehangen en 
pijlen naar de lokalen (ook die blijven heel de zomer hangen).’ 

 ‘Gelukkig zijn er een paar van ons die kunnen jongleren, goochelen en vuur spuwen (en 
andere straatanimatieve toestanden): die hebben wel indruk kunnen maken’ 

 … 
 En aan het eind van de dag vragen we de mening van onze speelpleinkinderen. 

Professor Kzalteszeggen heeft die namiddag zijn laboratorium ter beschikking gesteld 
voor wetenschappelijk speelpleinonderzoek. Volgens het principe van zuren (water met 
een beetje azijn) en basen (zeepwater) brengen de kinderen hun stem uit over de 
vraagjes die de professor hen stelt. Bij het slotmoment meet de professor met zijn pH-
meter hoe leuk het wel was vandaag. 

 
 


