
   

MOS-Openschooltuinendag – 18 mei 2022 

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 voor de Antwerpse scholen. 

 

Bezoek aan 3 scholen in Turnhout 

- 09u00 tot 09u45: VIBO De Ring, Noord-Brabantlaan 79, 2300 Turnhout 

- 10u00 tot 10u45: Sint-Pietersinstituut, Jubileumlaan 1, 2300 Turnhout 

- 11u00 tot 11u45: Talentenschool Turnhout, Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout 

 

VIBO De Ring (Noord-Brabantlaan 79, 2300 Turnhout) 

Deze school is een bijzon-

dere groene school die 

uitblinkt in leerlingen-

participatie. Alle leerling-

en werden nauw betrokken 

bij de vergroening van hun 

speelplaats. Iedereen stak 

zijn handen uit de mouwen.  

Er werd zelfs een heuse 

bosdag georganiseerd om 

ideeën op te doen in het 

naburige speelbos.  

De school legde een speel-

heuvel aan, een klim – en klauterparcours alsook een buitenklas, een tipi en heel wat 

extra groen. Ze gingen ook succesvol in gesprek met de buren om zo wat extra schaduw 

op de speelplaats te krijgen. 

De hele speelplaats onderging een volledige metamorfose. Daar kan men tijdens dit bezoek 

ten volle van genieten. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2OXMNUJ8uU2J6RPR6jQDh50hNCeeyIlDtnZKXWf6JktURE5ZMFRXTTdUVjVSVU1aVU5ZQlpYSjQ0Ti4u


   
Sint - Pietersinstituut (Jubileumlaan 1, 2300 Turnhout)  

Als er een Vlaams Kampioenschap 

‘groene speelplaatsen’ zou zijn, zou het 

Sint-Pietersinstituut zeker in de top 3 

eindigen. De gehele site werd recent 

helemaal onthard.  

Al het regenwater, ook van de 

gebouwen, kan inmiddels infiltreren 

dankzij een wadi en de vele plant-

vakken.  

Bloemenweides, klimplanten en, 

fruitbomen, snoepbosjes, rust-

plekken, sportgelegenheden en nog 

veel meer kregen allemaal een plaatsje 

op de nieuwe droomspeelplaats.  

De directeur vond met veel moeite de nodigde middelen en deelt hierover graag zijn 

ervaringen. 

 

Talentenschool Turnhout (Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout) 

‘Onze speelplaats van de toekomst moet 

een multifunctionele ruimte worden om te 

bewegen en te leren in de frisse lucht. Zo 

raken leerlingen vertrouwd met de 

natuur. Dit komt zowel de fysieke als 

persoonlijke ontwikkeling ten goede.’ 

Om aan bovenstaande dromen tegemoet 

te komen, zette deze school al ver-

schillende stappen. Zo hebben ze 4 

buitenklassen met een groene zone.   

De leerlingen van de hotelafdeling 

onderhouden, in samenwerking met 

de buurtbewoners, een moestuin. Op 

de site van de school vind je ook een 

ecologisch tuintje met een vijver. 

OPGELET: De komende maanden kun je hinder ondervinden als je met je wagen naar de 

campus in de Boomgaardstraat komt. Auto’s kunnen er niet door.     

De parking op het boomgaardplein is bereikbaar via de Otterstraat. Te voet kan je 

rondgaan om via het voetpad de oversteek naar de school te bereiken. 

 



   

begeleide fietstocht langsheen 3 Antwerpse basisscholen 

Medewerkers van EcoScholen (stad Antwerpen) begeleiden de fietstocht. Bij hen kan je 

ook terecht voor info en vragen rond een klimaatrobuuste en klimaatbewuste speelplaats. 

Ter plaatse zal ook telkens iemand van de school je te woord staan. 

 
Start om 13u tot ongeveer 16u. Breng je eigen (veilige) fiets mee. 

Deelnemende scholen: 

- 13u00: afspraak in SB Kosmos, Gerard le Grellelaan 5, 2020 Antwerpen 

- 14u10: aankomst in Rozenkrans School, Heistraat 255, 2610 Antwerpen 

- 15u00: aankomst in Neerlandschool, Mogendhedenlaan 1, 2610 Antwerpen 

 

 

 

Stedelijke basisschool Kosmos (Gerard le Grellelaan 5, 2020 Antwerpen) 

 

Deze basisschool midden in het 

Nachtegalenpark is een waar pa-

radijs voor kinderen. Ze maakte een 

duidelijke keuze om les te geven in, 

van en met de natuur. Iedereen, 

van klein tot groot, kan hun hartje 

ophalen in het talrijke aanwezige 

groen.  De binnen–en buitenruimtes 

werden met elkaar verbonden. De 

uitdagende buitenruimte verbaast 

en bewijst tegelijk dat risicovol 

spelen een absolute meerwaarde is. 

     
        foto: Frederik Beyens 

Of de leerlingen nu een toneeltje opvoeren in het amfitheater, tot rust komen in de 

wilgenhut, ravotten op de speelheuvel, leren lezen en rekenen in de buitenklas,… 

Iedereen heeft ergens wel zijn favoriete plekje. 

Hoe dit alles verlopen is, vertelt één van de leerkrachten jullie graag met enorm veel 

enthousiasme. 

 

 

 

 

 



   
Rozenkrans School (Heistraat 255, 2610 Antwerpen) 

 

Met de herinrichting van hun 

speelplaats in 2019 heeft de school 

300 m² tegels uitgebroken.     

Samen met aannemer Groenman 

hebben ze dit vervangen door een 

natuurlijke, groene oase.  

De kansen van het buiten les-

geven werden extra benut. 

Op hun speelplaats kan je nu een 

avontuurlijke zone terugvinden. 

In de buitenkeuken worden de 

lekkerste fantasiemaaltijden voor-

zien door de leerlingen.  

     foto: Frederik Beyens 

Op de ravotplek, de speelheuvel of in de wilgenhut wordt ieders spel gerespecteerd.  

De directie geeft je graag meer uitleg over hoe dit hele proces 3 jaar geleden verlopen is. 

 

Neerlandschool (Mogendhedenlaan 1, 2610 Antwerpen) 

       

De Neerlandschool trok in 2020 

volledig de klimaatrobuuste 

kaart. Deze school, in over-

stromingsgevoelig gebied, pak-

te haar speelplaats aan om tot 

meer speelkansen, natuur-

betrokkenheid en sociaal 

spel te komen. 

Tegelijkertijd zorgen infil-

tratiegrachten, regenwater-

putten, een waterpomp en 

een wadi voor uren speel-

plezier. Avontuurlijk groen 

en nieuwe bomen voorzien de 

speelplaats in de zomer van 

extra koelte.                                                                                                                        

foto: Matthias De Boeck 

Dit hele traject werd een echt wij – verhaal, klein en groot werd betrokken. Zo werd het 

draagvlak steeds vergroot en versterkt. Een ouder, tevens ook lid van de raad van bestuur, 

zal je hier meer uitleg over kunnen geven. 


