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IKC  DE  SPRONG  -  LEERPLEIN

Goed zijn voor jezelf, naasten en omgeving 

nieuwsgierig naar het onbekende en de wereld 

 

 

ruimte geven aan eigen leerproces

samen en verschillende werkvormen



lees- en chillhuiszandspeelplek

IKC  DE  SPRONG  -  PLATTEGROND

 
atelier

huishoek

buizenbouwplaats

bouwhoek

themahoek



behang en vakken op de wand

IKC  DE  SPRONG  -  THEMAHOEK

een basismeubel die bij elk thema anders ingericht kan worden.

in kasten vakkentray met materiaal voor bij het thema 

 

 

krijtbord om thema aan te kondigen 
of door kinderen zelf te gebruiken



graven, bouwen, modder = een ontdekplek

IKC  DE  SPRONG  -  ZANDSPEELPLEK

Een grote indoor zandbak of verschillende tafels met zand, water, grind of mais

grote zandvlakte, maar kan ook verschillende thema
tafels zijn met ruimte eronder voor materialen 

 

 

kan per thema wijzigen en 
aansluiten bij themahoek



IKC  DE  SPRONG  -  HUISHOEK

een inrichting net als thuis

de wereld net als thuis 

 

 

behang, meubel die de ruimte knus maakt en afschermt
lampen en kleur geven de ruimte richting



IKC  DE  SPRONG  -  ATEL IER

inspireren en onderzoeken

bergruimte voor veel materiaal en bereikbaar voor kinderen

 

 

ruimte om werk te presenteren  timmeren is uitdagend, 
de ruimte is af te sluiten, 
fijn voor de herrie en niet

direct
bereikbaar voor de

allerkleinsten



IKC  DE  SPRONG  -  BUIZENBOUWPLAATS

Flexibel en zelf te ontwerpen met een klein tikje techniek 

de wand valt op de door kleur  

 

 
een grote wand met basis buizen, waar je

steeds jou ontwerp op kan aansluiten

samen werken of zelf uitdenken

Genoeg opbergruimte voor open eind materiaal

 



grote houten blokken, duplowand en grote garage of poppenhuis

IKC  DE  SPRONG  -  BOUWHOEK

een gezamelijke bouwplaats

het hek maakt een scheiding die dicht kan voor
de kleinsten, maar er blijft contact 

 

 

wanden en kasten maken zodat je geconcentreerd
kan bouwen en materiaal goed kwijt kan



ruimteverdeler, lichtinval van lichtstraat en
behang aan de wand, maakt het een speciale kamer

IKC  DE  SPRONG  -  LEES -  EN  CHILLHOEK

een podium met groot boekenhuis; doorkijkjes #eyecather

overal boeken, aan de binnen en buitenkant 

 

even je terug trekken, tijd voor
je zelf  en je boek uitlezen.



IKC  DE  SPRONG  -  LEES -  EN  CHILLHOEK

 

Op de achterwand een
behang die de Biebruimte
huiselijk en knus maakt.
Een aantal rotan lampen
met gele onder- of
bovenkant geeft de ruimte
nog een extra huiselijke
sfeer.

De hoge lichtstraat dicht maken met een schuine wand met
daarachter een verhoging/podium. De buitenkant geel en
binnenkant hout waardoor je even in een hele andere
ruimte binnen komt, namelijk de BIEB.

Bestaande kasten gevuld met
boeken, puzzels, rekenmateriaal of
diaprojector met weer een
flexibele werkplek geeft genoeg
mogelijkheden om veel te wisselen
of juist een vaste hoek in te richten
waar kinderen kunnen werken of
kunnen ontdekken.

De zijkant is open en op het
podium staan bestaande kasten
vol met boeken, op de grond
staan wat lossen poefjes zodat
je gelijk in je uitgekozen boek
kan beginnen. Ook in de Bieb
staan poefen of zitzakken om te
chillen of te lezen.



licht houten meubels met kleur

IKC  DE  SPRONG  -  MATERIAAL

kleur, patronen en strakke meubels

 behang geeft de ruimte een huiselijk gevoel  

 

 

kleuren sluiten aan bij bestaande kleuren



www.studiohagelslag.nl


