
   

 

MOS Openschooltuinendag – 19 mei 2021 

in samenwerking met EcoScholen en de Regionale Landschappen 

 

Breng een bezoek aan de schooltuin of speelplaats van een andere school en laat je 

inspireren om ook te vergroenen en ontharden op jouw schooldomein. 

Hierbij vind je een totaaloverzicht van de verschillende mogelijkheden en wat je zoal mag 

verwachten van de MOS Openschooltuinendag. 

Inschrijven is verplicht.  

Op de verschillende locaties krijg je info van de school, een MOS-begeleider of medewerker 

van het Regionaal Landschap of EcoScholen (Antwerpse scholen). 

 

Bezoek één of twee basisscho(o)l(en) op een gereserveerd tijdsslot 

Mogelijke tijdssloten: 

- van 9u tot 9u45 

- van 10u45 tot 11u30 

 

 

VBS De Ceder (Emblemsesteenweg 1, 2560 Kessel) 

 

“We werkten aan een inrichting met het oog 

op speelplezier en leerkansen.” 

Juf Lisbeth Volkaerts:  

Grijze tegels maakten plaats voor een grote 

speelberg waar jong en oud zich kunnen op 

uitleven. Bovendien kleurt de berg rood, roze, 

geel en blauw in de lente-en zomermaanden. 

De wildgroei aan bloemen en kruiden 

zorgt voor een glimlachje als we de 

schoolpoort binnenstappen. 

We geven elk leerjaar de verantwoordelijkheid over een stukje speelplaats en zo 

draagt iedereen zijn steentje bij. Op een zonnige donderdag- of vrijdagmiddag bouwen we 

het onderhoud graag in, in ons hoekenwerk.  

Wat mag je nog verwachten? Een wilgenhut, buitenklas, talentenfluisteraar, dieren, … 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2OXMNUJ8uU2J6RPR6jQDh50hNCeeyIlDtnZKXWf6JktUNzlQTDhMVTZJUEdFNUZaVDcxVEJRWjRLVy4u


   
 

Freinetschool De Vlindertuin (Berg 10, 2275 Lille) 

 

Directeur Pieter Cnaepkens:  

Op ons groen schooldomein zorgen we 

ervoor dat betekenisvol en 

onderzoekend leren centraal staat. We 

kunnen daarbij gebruik maken van ons 

reservaatje, de buitenklas, de moestuin, 

het bouwkamp, de kippenren, de 

buitenkring, ... 

De Vlindertuin staat voor buitenlessen in 

het groen, ontdek het zelf met dit filmpje! 

 

Montessori (Kwakkelenberg 5, 2570 Duffel) 

        

Leerlingen helpen mee tijdens een plantdag. 

Directeur Tine D’Hondt: 

Een buitenklas met klein fruit is meteen het hoogtepunt in de tuin. Kinderen hebben er 

een kleine arena in een halve cirkel, die ook gebruikt kan worden als informele 

zitplek. Nog meer klein fruit maken van de tuin een snoeptuin en de fruitbomen dragen 

bij tot het leerproces van vruchtontwikkeling.  

Het grote bijenhotel geeft kans tot het observeren van insecten en geeft kinderen inzicht 

in bevruchting van planten. De vijver geeft amfibieën een plek om te overleven en de 

leerlingen een kans om te observeren. Een takkenril en dichte beplanting achter de vijver 

zijn ook een goede plek voor padden en egels om te schuilen. Montessori stelt dat 

kinderen altijd in verbinding moeten zijn met natuur.  

https://www.mosvlaanderen.be/leren-in-het-echt-buitenlessen-in-het-groen


   
 

Bezoek één of meerdere secundaire scho(o)l(en) op een gereserveerd tijdsslot 

Mogelijke tijdssloten: 

- van 9u tot 9u45 

- van 10u45 tot 11u30 

- 14u30 (enkel voor Hibernia) 

 

Instituut Sint-Maria (Lovelingstraat 8, 2060 Antwerpen) 

 

Foto uit 2015 tijdens de heraanleg van de 

speelplaats. 

De speelplaats werd omgetoverd tot een fijne zitplek 

voor de leerlingen met moestuin. Bloembakken en 

bomen zorgen voor extra groen en gezelligheid. 

Instituut Sint-Maria mag al enkele jaren trots zijn op 

hun realisatie! De school kan je heel wat vertellen 

over hun traject. 

 

Sint-Willebrord Heilige Familie (Jan Moorkensstraat 95, 2600 Berchem) 

 

Kom onder meer de moestuin, de wilgentunnels en het amfitheater als buitenklas 

ontdekken in Sint-Willebrord Heilige Familie. Zeker de moeite waard! Je mag informatie 

verwachten over het beheer, draagvlak, realisatie, … 

 

Steinerschool Hibernia (Volkstraat 40, 2018 Antwerpen) – enkel om 14u30 

Deze secundaire school maakte een klimaatrobuuste dakspeelplaats. Op de 

dakspeelplaats vind je biodiverse beplanting en een tribune om te zitten en les te geven. 

Deze dakspeelplaats is een polderdak: onder de tegels en plantzones wordt regenwater 

opgevangen. Zo is er steeds voldoende water voor de planten, ook tijdens droge periodes.  



   
 

Fietstocht langsheen 3 Antwerpse basisscholen 

Start om 13.15u tot 16u. Je verblijft ongeveer 40 minuten ter plaatse per school. 

Breng je eigen fiets mee. 

Je kiest zelf je vertrekpunt: 

- Route 1: start aan De Bever => De Vuurtoren => Katrinahof 

- Route 2: start aan De Vuurtoren => Katrinahof => De Bever 

- Route 3: start aan Katrinahof => De Bever => De Vuurtoren 

 

Stedelijke basisschool De Bever (Albert Bevernagelei 65, 2100 Deurne) 

 

Deze basisschool in Deurne 

werkte hard aan een grote 

betrokkenheid van alle 

belanghebbenden. Samen 

met leerkrachten, ouders en 

leerlingen werd een gevarieerde 

natuurspeelplaats gecreëerd. 

Wat eens een stenen 

speelplaats was, is nu een 

avontuurlijke speelplek. De 

uitgebroken stenen werden niet 

afgevoerd, maar hergebruikt in 

de nieuwe speelplaats. 

 

De Vuurtoren (Lange Kongostraat 17, 2060 Antwerpen) 

 

Deze basisschool in Antwerpen-Noord wou hun grote tuin optimaal laten benutten door de 

kinderen.  Een team van enthousiaste leerkrachten zette de dromen van de kinderen om 

tot concrete plannen.  Het resultaat is een splinternieuwe avontuurlijke speelplek én door 

de buitenklas ook een fijne leerplek! 

 



   
 

Katrinahof (Peter Benoitstraat 44, 2018 Antwerpen) 

       

Deze school voor buitengewoon onderwijs heeft een speelruimte die zowel voor basis- als 

secundair onderwijs dient. De grote speelplaats werd onderverdeeld in verschillende zones: 

een avontuurlijke speelnatuurzone, een sportveldje, speelhuisjes en planten in 

bakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Webinar ‘Van ontwerpplan tot realisatie’ 

- Van 13.30u tot 16u 

In samenwerking met de Regionale Landschappen. 

Wat mag je verwachten? 

Hoe pak je de verdere realisatie aan van je project eens het ontwerpplan op tafel ligt? 

Hoe kan je participatie maximaal inzetten tijdens de uitvoeringsfase? Hoe ouders en 

leerlingen betrekken en kan dit educatief ingepast worden? MOS en de Regionale 

Landschappen geven je tips en tricks om hiermee aan de slag te gaan. 

 

Doelgroep? 

Leerkrachten en directies van basis-en secundaire scholen, studenten lerarenopleiding. De 

online vorming staat open voor alle scholen van Vlaanderen en Brussel, maar er wordt 

voorrang gegeven aan scholen uit de Provincie Antwerpen en scholen die het 

traject Kempense Scholen Breken Uit en SCH2OLEN volgen. 

 

Praktisch? 

Inschrijven is verplicht. Na inschrijving ontvang je van ons een Zoom-link om deel te 

nemen aan het webinar en verdere praktische informatie. 

 

 

MOS Openschooltuinendag = coronaproof 

We hopen dat live schoolbezoeken voor een beperkt aantal personen op 19 mei kunnen 

doorgaan, uiteraard rekening houdend met de geldende coronamaatregelen (mondmasker, 

voldoende afstand, handhygiëne, ...). Indien we de live schoolbezoeken noodgedwongen 

moeten annuleren, dan ontvang je een link om digitaal kennis te maken met de school die 

je wilde bezoeken.  

Heb je nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen: mos@provincieantwerpen.be 

 

Hopelijk tot dan! 

MOS-team 

Regionale Landschappen 

EcoScholen 

 

mailto:mos@provincieantwerpen.be

