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Hoera, herrie op school! 
Blikopener-project Anne Frank School in Apeldoorn 
 
08-04-2022 Wat komt er allemaal op je af als leerkracht, als jouw leerlingen met een Blikopener-
project aan de gang gaan? Ellen Gerretsen, leerkracht van groep 7 van de Anne Frank School, weet 
er inmiddels alles van! In opdracht van de gemeente Apeldoorn werken haar leerlingen aan het 
ontwerpen van hun speeldroom (lees de blog1 over de opstart van het project). Ellen is een soort 
regisseur die alle onderdelen van het project voor haar leerlingen samenbrengt. Ze ging met haar 
klas en opdrachtgever Karsten Orth (ontwerper openbare ruimte) op onderzoek uit in het bos bij 
Marialust, waar de gemeente graag meer speelruimte wil maken. Ze ontving kunstdocent Anja 
Lanphen in haar klas (die enorme tassen leuke materialen meenam en met de leerlingen samen 
voor veel gezellige drukte en creativiteit zorgde, knippend, zagend, tekenend, vouwend, knopend 
en lijmend). En vandaag ontving Ellen een team van medewerkers wijkbeheer van de gemeente op 
het schoolplein. Want als je je speeldroom ontwerpt, moet je natuurlijk ook iets weten over 
veiligheid van speelplaatsen en over het beheer.  

Wijkbeheerder Koen Jager kwam vanochtend eerst 
even de klas in. De leerlingen ontmoetten Koen al 
eerder, in het speelbos. Hij beantwoordde vandaag 
een aantal vragen van de leerlingen over veiligheid. 
“Wij willen in het bos een kampvuur maken op een 
houten plateau, maar is dat eigenlijk wel een goed 
idee?” Koen kon mooi nog even de tip geven om na 
te denken over andere materialen als ondergrond.  

Daarna nam Koen de leerlingen al snel mee naar 
buiten. Op het schoolplein hadden zijn collega’s 
Richard en Mathias een mooie opstelling gemaakt 
van allerlei middelen waarmee zij hun werk doen: 
gereedschappen, pionnen, veiligheidslampen, 
waarschuwingsborden en veiligheidskleding. De 
demonstratie was een feest voor de kinderen, met 
flink veel herrie van alle apparaten. En met gegil om 
voor de zekerheid toch even te testen of de 
gehoorbescherming het geluid echt goed 
tegenhoudt... En op de vraag wie er tuinman zou 
willen worden, gingen een hoop handen omhoog. 
“Hoe oud moet je eigenlijk zijn als je dit werk mag 
doen?” vroeg één van de leerlingen. Richard vertelde 

																																																													

1	https://educatiepunt.nl/wp-content/uploads/2022/02/Blog-Blikopener-Anne-Frank-School-Gemeente-
Apeldoorn_24022022.pdf 	
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dat hij al sinds zijn 15e aan de slag is. Dat is te overzien!  

Op 19 april neemt Ellen haar leerlingen mee naar de raadszaal in het stadhuis. In de raadszaal 
zullen de leerlingen hun maquettes laten zien aan wethouder Wim Willems en verschillende 
andere medewerkers van de gemeente en vertellen over hun ideeën. We zijn benieuwd of de 
gemeente de ideeën goed kan gebruiken in het speelbos. 

Wat een rijk project is deze Blikopener geworden, met hulp van zoveel verschillende professionals 
uit de omgeving van de school. Een mooie kans voor de leerlingen om interesses en talenten te 
ontdekken, ideeën op te doen over hun toekomst en ook hun gemeente wat beter te leren 
kennen.  


