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Mienskip
“Een krachtige gemeenschap waar kinderen al spelend en lerend de wereld ontdekken”



me����a�r: s�a�n���� vo���n & op���l���ge�

Jouw school en jouw BSO 

 

 

RUST VS UITDAGING

SFEERBEELD  ALGEMEEN

samen leren & spelen

huiselijke elementen



e�n k�i�g; le���, s�e��n, c�i�l��
fris en licht vs donker en knus 

 

 

SFEERBEELD  MEUBELS

huiselijk - 'leren' LICHT HOUT, GEKLEURD MULTIPLEX, ZWART STAAL

op wielen, ruimtelijk en multifunctioneel



 

 

INRICHTING    GROEP  3

knusse leeshoek, een stoel met uitzicht of

liggend op je buik je eerste woorden leren 

vertel- en
presentatiekast

schrijf- en kantoorplek

trolleys voor eten en drinken of 
inrichten als thema-kar



 

 

INRICHTING  GROEP  3  -  PLATTEGROND

 

schrijf en vertelplek
geïintegreerd in een kastenwand

laatjes vervangen door
transpararnte of grijze laatjes

 

hangplanten of
langwerpige bak

op de kast

bestaande tafels en stoelen
 

bestaande kastje of tafel

computerkast

spectrumkast
met memobord



INRICHTING  TUSSENRUIMTE  ONDERBOUW

andere sfeer met donkere kleur op de wand

kleur van de wanden

science, bouwen en een atelier

keuken net als thuis met 'kleuterbar' 

themakast/
spectrumkasteen echte winkel als ruimteverdeler



blauw op de muur

lichttafel op wielen , 
science hoek

schildersezels, 
2  trolleys

huiselijke keuken met
kleuterbar

zwart krijt op de wand,
oranje hanglampen 

 

bestaande klippan
bank,boekenkrat

en behang

hangplanten of
langwerpige bak

op de kast

INRICHTING  TUSSENRUIMTE  ONDERBOUW  -  PLATTEGROND

 



 

 

INRICHTING  GROEP  1 /2

bouwen, fantaseren,spelenderwijs leren een kring met bankjes 

 huis in een huis, 
wit met donker grijs en houten details,

behang en pegboard 
 



INRICHTING  GROEP  1 /2  -  PLATTEGROND

 

bouwhoek met podium-
deel incl spiegel

huishoek: buitenkant wit,
kozijnen dr grijs

eventueel luikjes vervangen door hout
behang op de muur (beneden)

bestaande keukentje BSO,
pegboard 

wand licht blauw/grijs
met clicksysteem

bestaand
meubilair of

nieuw

hangplanten of
langwerpige bak

op de kast

hangplanten of
langwerpige bak

op de kast

bestaand kastje of
tafel



INRICHTING  GROEP  7 /8

een groep met veel afwisselende werkplekken

film- en animatiehoekkastenwand met werkplekken, zitplekken, bergruimte 

 



 

 

INRICHTING  GROEP  7 /8  -  PLATTEGROND

 

hangplanten of
langwerpige bak op

de kast

film en animatie
hoek met groene
wand (rolgordijn)
langs het raam

spectrumbox met
memobord



 

 

INRICHTING  TUSSENRUIMTE  MIDDEN - /  BOVENBOUW

donkere kleur op de wand, behang en lampen

maken het huiselijk 

een echte keuken met bar
techniek en atelier
gecombineerd met

groepstafel

meidenhoek

en terugtrekplek



 

 

INRICHTING  TUSSENRUIMTE  MIDDEN - /  BOVENBOUW  -  PLATTEGROND

 

donker grijze muur met clicksysteem voor
kunst  en posters

Een meiden hoek met
behang, spiegel,

vakjes en haakjes
voor hoedjes, sjaaltjes en

kettingen

Zwart krijt 
op de wand

 

bestaande tafels en
stoelen of zie tafel

onderbouw
hangplanten of

langwerpige bak op
de kast



 

 

INRICHTING  GROEP  8

flexibel zodat er ook vloerruimte kan zijn

spelletjes gamezone
samenwerken, creëren; 

staand, zittend en hangend



 

 

INRICHTING  GROEP  8  -  PLATTEGROND

 

samenwerkplek
of spelletje



Houten meubels met een eigen stijl
stalen antraciet poot met gekleurd multiplex

 

 

KLEUR  &  MATERIAAL

zacht, natuurlijk, dessins en huiselijk
warm, fijn blauw en oker geel



INRICHTING  GANG

ontmoeten, ontdekken, spelen en leren

poefjes die door de gang zwerven
en kleine werkplekjes

kapstokken in de nissen op de gang



www.studiohagelslag.nl


