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INHOUD
VOOR HET KINDERDAGVERBLIJF
SFEER

Een eigen stijl voor de dagopvang van
Mundo. Bij binnenkomst zeg je: "Oh, dit is
een opvang van Mundo." Herkenbaar en
huiselijk; het geeft een thuis gevoel. 

5

THEORIE EN STAPPENPLAN
STAP VOOR STAP

Stap voor stap: van plattegrond,
vlekkenplan naar concrete inrichting met
meubels en wandafwerking.

10

EEN SFEERMAKER OP DE GROEP
EYECATHER

De eerste blik, de binnenkomer die gelijk
een huiselijke gevoel geeft, meer heeft een
ruimte vaak niet nodig, maar hoe creëer je
dat huiselijke gevoel?

26

DE GANG, ATELIER OF PODIUM
ALGEMENE RUIMTE

Heb je nog een ruime gang, een kantoor
wat niet gebruikt wordt of een ruimte die
leeg staat? Tover het om in een activiteiten
ruimte waar je kan bewegen, ontdekken,
of knutselen.
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DE FINISHING-TOUCH 
STYLING

Alle meubels staan, de wanden zijn mooi
afgewerkt, maar de details moet je zeker
niet vergeten. Die extra aandacht geeft net
dat thuis gevoel en het opruimen zorgt dat
alles een plek heeft. Een fijne werkplek,
een thuis voor kinderen en ouders.

44

INHOUD
MUNDO MAGAZINE

TIPS VOOR DE INRICHTING 
0 - 2  JAAR

Meubels en hoekjes die je echt moet
hebben om alle leeftijden de ruimte te
geven en uit te dagen.

34

TIPS VOOR DE INRICHTING 
2 - 4  JAAR

Inclusief tips voor combi gebruik van
peuters en BSO ( 2 - 6 jaar) in de ruimte.

38

KLEUR &
MATERIAAL
WANDAFWERKING, VLOER EN MEER

Welke wand en welke kleur geef ik de
muren. Wat zijn de keuzes van materialen.
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Van schets naar definitief ontwerp & inkooplijst

Planning

Wensen

STAP
VOOR
STAP
THEORIE EN STAPPENPLAN

Interieur theorie
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Kleurgebruik op de wand: naturel en natuurlijk
Basis met een fris accent 

Natuurlijke materialen 
Hier en daar een grapje

KLEUR &
MATERIAAL
WANDAFWERKING, VLOER EN MEER
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Hoe creëer je dat huiselijke gevoel?

EYECATHER
EEN SFEERMAKER OP DE GROEP
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ALGEMENE
RUIMTE
DE GANG, ATELIER, KEUKEN  OF
PODIUM

Niet alleen inrichting voor de groep
Ontmoeten - keuken
Atelier
Bewegen
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0-2 JAAR
TIPS VOOR DE INRICHTING 
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2-4 JAAR
TIPS VOOR DE INRICHTING 

inclusief tips

 voor gecombineerd

gebruik van de ruimte 

peuters en BSO
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STYLING
DE FINISHING-TOUCH

Opruimen
Een fijne werkplek 
Een thuis voor kinderen en ouders
Herkenbaar Mundo

Mundo Magazine/44



Mundo 
geeft je 
de ruimte


