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Deze keer staat het overleg in het teken van ‘fijn buitenspelen’. In alle 
stamgroepen heeft er een gesprek plaatsgevonden over dit onderwerp. Wat 
maakt buitenspelen fijn? Wat heb je daarbij nodig? Wat is ‘goede hulp’? Iedereen heeft zich voorbereid en koppelt de 
bevindingen uit de groepen terug. Er ontstaan waardevolle gesprekken! 
 
Je bent vrij om te doen waar je zin in hebt 
Tijdens het buitenspelen ben je vrij om te kiezen wat je wil doen; dat is erg fijn. Een spel doen, met of zonder 
buitenspeelmaterialen; rennen; kletsen. Het is daarom belangrijk dat een ander je de ruimte geeft om te doen waar jij 
zin in hebt. Een ander die bepaalt wat jij moet doen en de baas speelt, terwijl jij iets anders wil, is niet fijn. 
Het is fijn als er voldoende dingen zijn die je kunt doen: genoeg materialen (waar we zuinig op zijn!), variatie van 
toestellen/inrichting van het plein, leuke spelletjes om te doen (een juf die meedoet, stimuleert). 
 
Samen spelen staat voorop 
De basis is: iedereen doet mee. Niemand wordt buitengesloten. Het is heel fijn als iemand aan je vraagt ‘Wil je 
meedoen?’ Een kind dat misschien niet zo goed kan voetballen en mee wil doen, kan meedoen. Daar leert het kind 
juist door voetballen, door het vaker te doen! 
Soms kan het zijn dat je graag een keertje alleen met je vriend of vriendin speelt. Dat mag af en toe, maar niet te vaak. 
Als je graag alleen met één kind speelt, dan kun je daarmee afspreken na schooltijd. Onder schooltijd kunnen de 
groepjes kinderen waarmee je speelt groter zijn. 
Het is fijn als iemand je helpt als je iets spannend vindt, bijvoorbeeld op het klimrek. Het is fijn als iemand hulp gaat 
halen, omdat er even iets niet lukt. 
 
We houden rekening met elkaar 
Tijdens het buitenspelen letten we op elkaar en we houden ons aan de afspraken.  
Als iemand zegt ‘stop’ is het ook echt ‘stop’; de ander moet dan echt stoppen.  
Als je iemand ziet die verdrietig is, kun je vragen wat er is of de ander troosten. 
Het is belangrijk om materialen te delen. (Liggen op twee karretjes is leuk, maar je kunt ook fijn spelen met één 
karretje en dan kan een ander ook met een karretje spelen.) 
Als iemand op het plein komt lopen (een ouder of iemand anders), dan stopt het spel even. Vooral met ballen is dit 
belangrijk. Soms kan een kind of een ouder ook even omlopen, zodat het spel door kan blijven gaan. 
 
Wat als het toch even mis gaat? 
Het is fijn als je elkaar helpt of elkaar troost. 
Het is belangrijk om te zeggen als er iets niet fijn is. 
Het is fijn en belangrijk om hulp te halen als je er samen niet uitkomt. Als een ruzie uitgepraat wordt, is het belangrijk 
om eerlijk te zijn: zeggen dat er iets vervelends is gebeurd (ook als je zelf iets stoms hebt gedaan). 
Als je boos of verdrietig bent, is een vast plekje op het plein waar je even alleen gelaten wordt fijn (soms voelt hulp als 
bemoeien).  
Als je spelen niet goed gaat met een groepje kinderen, kun je een andere plek op het plein zoeken en daar een ander 
spel gaan doen.  
Soms is het fijn om even naar binnen te gaan. Dan laat je dat altijd weten aan de juf die buiten is. 
Als je je nog niet helemaal fijn voelt aan het einde van de pauze, dan is het fijn om dat tegen je eigen juf te zeggen. 
 
Dit betekent voor de juffen die op het plein zijn 

- Op tijd op het plein zijn. 
- Altijd helpen als een kind erom vraagt. Als een kind om hulp komt vragen, heeft het hulp nodig. De opmerking 

‘Probeer het eerst zelf op te lossen’ werkt niet, want dat is al gebeurd of het kind kan het niet goed alleen. 



- Luisteren naar het kind dat hulp komt vragen; best veel kinderen vinden het spannend om naar een juf te 
gaan die niet hun eigen juf is (je weet niet hoe ze reageren en je eigen juf kent je beter) 

- Bij een ruzie: iedereen aan het woord laten komen 
- Troosten als iemand pijn of verdriet heeft 
- Op één vaste plek altijd een juf (dan hoef je niet te zoeken waar een juf is) 
- Zelf rondkijken en naar een groepje kinderen toelopen als er niet meer fijn wordt gespeeld 
- Als een kind naar de juf toekomt, dan altijd aandacht voor het kind hebben. Nu wordt er soms gezegd dat de 

juffen met elkaar in gesprek zijn en het kind moet wachten 
 
Wat zijn wensen? 
Voldoende materialen  
Een hoger hek om het voetbalveldje (F) 
Gras bij voetbalveldje 
Een voetbalrooster 
 
Je bent wie je bent 
Er wordt ook gesproken over jezelf mogen zijn. Jezelf mogen zijn in wat je kiest, wat je aanhebt en wat je ergens van 
vindt. Je mag ergens iets van vinden, maar dat hoef je niet altijd te zeggen. Het is belangrijk om na te denken over wat 
je zegt. 
Het is fijn als in iedere groep gesproken wordt over hoe iedereen in elkaar zit. Het is goed om te weten wat de 
kinderen van je groep een prettige reactie vinden. Sommige kinderen vinden het fijn om met rust gelaten te worden, 
anderen vinden het fijn als er iemand naar ze toekomt. Als je dat weet, dan kun je er rekening mee houden.  
 
Mariken gaat de uitkomsten van dit gesprek bespreken met alle juffen. De afspraken die gemaakt worden, horen de 
kinderen van de kinderraad de volgende keer van haar terug. 
 
We zien elkaar weer op 21 juni 2018! 


