Maak het verschil op de speelplaats

Kijken naar de speelplaats
De uitgangsvraag van dit project luidt: hoe kun je het samenleven op
de speelplaats rijker maken? De speelplaats is een plaats die door veel
verschillende personen gebruikt wordt. Vele behoeften komen er samen, net
omdat die plaats niet zelden de enige plek is waar men tussen de lessen, voor
korte tijd, kan ontspannen.
We laten de klas even buiten beschouwing en kijken naar de speelplaats en alle
andere plekken op school waar leerlingen komen. We kunnen al deze plekken
op twee manieren bekijken:
•
•

als fysieke ruimte
als sociale ruimte

Met de fysieke ruimte bedoelen we de ligging in het schoolcomplex, de grootte
van de ruimte, de inkleding ervan …
Met de sociale ruimte bedoelen we het sociale aspect: wat speelt er zich af, hoe
gaan de mensen die er zich bevinden met elkaar om, welke interacties zien we,
hoe wordt een plaats beleefd, welke sporen blijven achter wanneer de plaats
verlaten wordt, hoe beïnvloedt de ruimte het gedrag van de gebruikers …
Om een beter zicht te krijgen op het gebruik van de ruimte, is het interessant
om een verdere opdeling te maken. We onderscheiden hoofdruimtes,
kreukelzones en transitzones.
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Hoofdruimtes
Een hoofdruimte is een transparante, openbare ruimte, waar je gezien en
gehoord wordt. Zowel de speelplaats als de schoolpoort zijn hoofdruimtes. De
schoolpoort toont bovendien zeer duidelijk het onderscheid tussen de school
(in) en de buitenwereld (uit).
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Kreukelzones
Kreukelzones zijn kleinere plekken, je wordt er niet altijd gezien en/of gehoord,
de plekken zijn vaak minder zichtbaar. Soms zijn het de duistere hoekjes
en kantjes van een gebouw. Of het zijn plekken waar veel mensen tijdelijk
samenkomen zoals het sanitair, de lockers, de fietsenstallingen. Die tijdelijkheid
hangt af van de persoon die de plek gebruikt. Kreukelzones kunnen
gemakkelijk hangplekken worden.

Transitzones
Een transitzone is een zone die wordt gebruikt om van de ene naar de andere
plek te gaan. Gangen zijn daar de duidelijkste voorbeelden van, ze verbinden
klaslokalen of de speelplaats met omringende lokalen. Vaak is er een grote
doorstroom van veel mensen op korte tijd. Bij slecht weer maken transitzones
veel kans om als hangplek gebruikt te worden.
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Functies bepalen
Door op deze manier naar de ruimtes op de school te kijken, is het
gemakkelijker om de functie ervan te bepalen. Dat helpt om een beter zicht te
krijgen op de manier waarop de ruimtes nu gebruikt worden. Het helpt ook om
na te denken over eventuele veranderingen om hun functie te optimaliseren.
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Wat als
…de speelplaats een openbaar plein was waar iedereen mag komen? Geen
poorten meer die dichtgaan? Wat zou er gebeuren?

Open speelplaats
We observeerden ook op een school met een open speelplaats. Andere
organisaties (met een ander publiek) maakten ook gebruik van de
infrastructuur. Geen omheining, geen poorten … alle leerlingen konden
tijdens de pauze de stad in. Leerlingen kwamen er na de middagpauze altijd
netjes op tijd terug. Het elektronisch sleutelsysteem (op de klasdeuren) zat
daar wel voor iets tussen. Het systeem was nodig om te beletten dat zomaar
iedereen de klas binnen kon tijdens de lesuren. En het had als bijkomend
effect dat leerlingen voor de deur stonden als ze niet op tijd terug waren na
de middagpauze …
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