“Ik zeg: laten we de boel hier verbouwen!”
Basisschool De Schakel helpt met plannen voor het sportcafé van Omnisport
01-03-2021 De docenten hebben er al zin in!
Begin maart gaat in de groepen 6 van
basisschool De Schakel in Apeldoorn een
nieuw Blikopener-project van start. De
leerlingen gaan aan de slag met een opdracht
voor Naomi Bugter van topsportcentrum
Omnisport. Een bezoek aan de locatie was
door corona niet mogelijk, maar docenten
Femke Esenkbrink, Marieke Groot Wesseldijk
en Martijn van Beek maakten afgelopen week een enthousiaste vlog
voor hun leerlingen als aftrap van het project.
Via de vlog krijgen de leerlingen volgende week een goed beeld van de
locatie. De docenten nemen de leerlingen digitaal mee naar binnen,
en leiden hen rond. Naomi Bugter licht in de video de opdracht toe.
“Onze vraag aan jullie is: hoe kunnen we van het sportcafé in
Omnisport nou een plek maken voor iedereen? Niet alleen voor
sporters en voor volwassenen, maar ook voor kinderen! We zijn heel
benieuwd naar jullie ideeën!”

De leerlingen gaan 8 weken aan de slag met hun onderzoek. Wat kan er veranderd worden zodat
het sportcafé een heel gezellige plek wordt voor kinderen, waar je kunt bewegen en kennis kunt
maken met sport? Een pittige opdracht! Maar… er staan gelukkig enthousiaste docenten en een
paar extra hulptroepen klaar! We nemen je in deze blog graag mee in de invulling van het project.
In de eerste fase bedenken de leerlingen een leuke titel voor het project, gaan ze na wat ze al
weten over het onderwerp en wat ze nog willen weten en komen ze tot een heldere
onderzoeksvraag en deelvragen. Ze maken onder begeleiding van hun docenten een
onderzoeksplan dat ze stap voor stap gaan uitvoeren. De onderzoeksactiviteiten kunnen heel
verschillend zijn. Van het interviewen van de doelgroep of een expert, tot het zoeken van
informatie op internet, het uitproberen van spelletjes, het experimenteren met kleuren en

Stichting Educatiepunt • Jacob Damsingel 22 • 7201 AP Zutphen

materialen, het kijken van filmpjes en het lezen van boeken. Alles is afhankelijk van de vragen die
de leerlingen gaan formuleren!
Via de Blikopener-projecten maken leerlingen kennis met onderzoek en ontwerpen, ontdekken ze
interesses en talenten, maar maken ze ook kennis met specifieke beroepen. Een aantal
gastdocenten staat klaar om leerlingen input te geven bij al deze aspecten.
Om de leerlingen op weg te helpen met het
nadenken over de sfeer in het sportcafé komt
interieurstylist Tineke van den Polder van Studio
Magnolia een workshop geven. Leerlingen leren
van haar over kleuren, materialen, licht en over het
maken van een goede indeling: wat zou je waar
een plek willen geven? Zo ontstaan bij de
leerlingen al de eerste ideeën voor hun ontwerp.
Een voor de kinderen bekende plek om lekker te spelen en te bewegen is natuurlijk speelparadijs
Monkey Town. De kinderen gaan de directeur vragen of ze misschien achter de schermen mogen
kijken. Wie werken daar eigenlijk allemaal? En mogen ze komen spelen, en dan extra goed kijken
naar de verschillende soorten speeltoestellen in de hal? Enne…. Wie ontwerpen deze
speeltoestellen eigenlijk? Via deze vraag komen we bij de tweede gastdocent in dit project: Indy
Lonnoy van de Vlaamse firma Leicon.
Indy is één van de ontwerpers van de speeltoestellen van Monkey Town. Ook hij zal een workshop
geven, online vanuit België. De leerlingen mogen een speeltoestel ontwerpen voor Omnisport, dat
dan als een echt voorstel en mooi grafisch vormgegeven namens de kinderen wordt voorgelegd
aan Omnisport. Dat is toch wel heel bijzonder!
Maar vanuit hun onderzoek komen de leerlingen vast nog op veel meer ideeën over de inrichting
van Omnisport. Om hen te helpen hun plannen vorm te geven, komt er twee keer een
kunstdocent in de klas. Samen gaan ze bouwen, en zorgen voor een mooie eindpresentatie. Alle
ontwerpen worden tijdens een markt gepresenteerd aan niet alleen Naomi en haar collega’s, maar
ook aan alle ouders.
Het project wordt afgerond met een workshop
waarin de kinderen gaan terugkijken op het project
en alle inzichten die ze hebben opgedaan over
talenten, interesses en beroepen.
Maar voor nu eerst: heel veel succes voor alle
kinderen namens de docenten! “Laten we de boel
gaan verbouwen!”, horen de kinderen in de vlog.
Omnisport is al nieuwsgierig naar de uitkomsten!
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