
Welkom 
Workshop ‘Alle kinderen naar buiten’ 

 

Jasper de Ruiter 



Even voorstellen 

• Jasper de Ruiter 

• Natuurillustrator 

• Productontwikkelaar educatieve materialen 

• Adviseur Groene schoolpleinen 

• Auteur boek 

      ‘Alle kinderen naar buiten’ 
 



Natuurillustrator 



Productontwikkelaar Educatieve producten 

Herkenningskaarten 

Infopanelen Schoolplein als klaslokaal 

Lesmaterialen 

Leskisten 



 
www.despeurzoekers.nl 



Adviseur Groene Schoolpleinen 



Auteur boek ‘Alle kinderen naar buiten’ 

• Samen geschreven met Marieke Dijksman 

• Uitgegeven door de KNNV-Uitgeverij 

• Prijs € 29,95 

• Speciale aanbieding nu voor € 24,95 

• Te bestellen op  

www.allekinderennaarbuiten.nl  

Actiecode: Naarbuiten2017 

http://www.allekinderennaarbuiten.nl/


Waarom dit boek? 

• Kinderen moeten weer vaker naar buiten. Ze zitten te veel binnen, 
zowel op school als thuis. 

• Buiten spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind! 

• Ideeënboek voor (groot)ouders, leerkrachten, begeleiders 
kinderopvang/BSO, excursieleiders, gastouders 



Inhoud van dit boek 

280 pagina’s met meer dan 500  

• Leuke buitenactiviteiten 

• Spannende proefjes 

• Interessante weetjes 

• Leerzame tips 

• 20 handige zoekkaarten 

 

 



Samen naar buiten 

Doen! 

Ontdekken 

Spelen 
Maken Eten uit de natuur 



Speuren naar 
dieren, planten 
en vogels 

Bouwtekeningen 

Excursies 

Schoolplein als klaslokaal 



Inhoud Workshop 

• Waarom ‘Alle kinderen naar buiten? 

• Stellingen 

• Voorbeelden van buitenactiviteiten 

• Gebruik het schoolplein als klaslokaal 

 - jullie gaan in groepjes activiteiten bedenken  

   voor op het schoolplein 



Waarom alle kinderen naar buiten? 

• Het is gezond 
• Minder overgewicht 
• Betere ontwikkeling fijne en grove motoriek 
• Leren situaties beter in te schatten 
• Leren problemen op te lossen 
• Creatief 
• Samen spelen 
• Betere resultaten op school 
• Minder pesten 
• Geconcentreerder in de les 

 



Stellingen 

• 5 stellingen 

• Je krijgt 2 groene en 1 rode sticker.  
De 2 groene stickers plak je bij de stellingen  
waar je het mee eens bent. De rode plaats  
je bij een stelling waar je het niet mee  
eens bent. 



Wij beschermen  
kinderen te veel! 

Veiligheid 
boven alles 











Buitenactiviteiten organiseren, waar moet ik 
op letten?  
• Bekijk een activiteit vanuit het oog van het kind. Niet wat wij ze willen      

leren, maar wat zij zelf ontdekken. 

• Ga mee in de belevingswereld van de kinderen. 

• Leer kinderen zelf ontdekken (spelend leren) 
(buiten de les om) 

 



Spelend 
ontdekken 



Gebruik materialen uit de natuur 

De natuur is één grote 
speelgoedwinkel  

en nog gratis ook! 



Takken 



Stenen 



Dennenappels 



bladeren 



Bloemen 







Gebruik het schoolplein als klaslokaal 

• Wat gaan we doen? 

Maak 4 of 5 groepjes van maximaal 6 mensen. Per groepje krijg je een 
thema. Voor dit thema ga je buitenactiviteiten op en rond het schoolplein 
bedenken.  

De thema’s zijn: 

1. Rekenen 

2. Taal 

3. Geschiedenis 

4. Aardrijkskunde 

5. Biologie 



• Je krijgt 15 minuten om zoveel mogelijk activiteiten te bedenken.  

• Denk out of the box.  

• Daarna presenteert elk groepje zijn bevindingen 

• De uitgangssituatie is een groen schoolplein 





Voorbeelden voor op het schoolplein 







Ik zeg … Alle kinderen naar buiten!!! 

 

Bedankt voor jullie aandacht 
 

• Wil je meer informatie ga naar www.despeurzoekers.nl of 

• www.jasperderuiter.com 

http://www.despeurzoekers.nl/



