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Met het toevoegen van natuurlijke materialen en huiselijke
accessoires kan je snel en budget-technisch eenvoudig een fijne
sfeer neerzetten in de groep of op de hele locatie. 
In de ruimte creëer je een fijne werkplek voor jou en een thuis
voor kinderen. 

Wist je bijvoorbeeld dat planten in de ruimte stress verlagend
werken voor je hersenen? 
En dat een fijne omgeving jou helpt in je werk en je nog meer
werkplezier geeft?
Ook is een inrichting de derde pedagoog, kinderen kunnen (langer)
zelfstandig spelen, baby's ervaren minder stress en een logische
inrichting geeft structuur en houvast. 

Waar wachten we nog op?
Heel veel plezier met het inrichten van jouw locatie en groep.
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INHOUD

LUISTEREN EN MUZIEK MAKEN
MUZIEK

een ruimte waarin je de verschillende
facesetten van muziek terug vind.
Ontdekken en samen muziek maken
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EXPRESSIE EN PRESENTEREN
THEATER

verkleden, een basis voor decors, licht en
ruimte genoeg voor publiek. 
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KEUKEN, ONTMOETEN & SPELEN
KEUKEN

een ontmoetingsplek die gezelligheid
ademt, tafels in verschillende hoogtes,
bijvoorbeeld langs het raam met uitzicht
naar buiten. Koken, lezen en  spelletjes
hebben een prominente plek.
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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
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WAS OMA'S KAMER, MAAR ...
TIJDMACHINE

Een concept wat behouden blijft, maar een
update nodig heeft. Een update met
humor, knipoog en logische inrichting
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TIPS VOOR DE INRICHTING 
STAP VOOR STAP

Inclusief tips voor combi gebruik van
peuters en BSO ( 2 - 6 jaar) en combineren
van thema'sin de ruimte.
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ATELIER
UITDAGENDE MATERIALEN 

flexibel in te richten ruimte met
verschillende toepassingen voor de
wanden en inspirerende omgeving om 
zelf aan de slag te gaan

11

WELKE WAND GEEF IK EEN KLEUR
KLEUR/MATERIAAL39

JE HEBT MAAR 1 RUIMTE WAT NU?
BSO IN 1 RUIMTE 48

HOE DOE JE DAT?
BSO & PO 53

Het leeftijdsverschil is groter hoe maak ik
het toch aantrekkelijk voor alle kinderen.
uitdagend en passend bij 2 jarige en stoer
en uitdagend voor een 6 jarig.



MUZIEK
LUISTEREN, SPELEN EN

ONTDEKKEN
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Een ruimte met het thema muziek, 
geeft  kinderen ruimte voor hun
expressie, samen muziek maken, leren
samenwerken, leren een instrument te
bespelen, ontdekken welke muziek je
aanspreekt en inspireert en je zelf
presenteren in bijvoorbeeld een mini
optreden of zo af en toe eens flink los in
de disco.

Het is fijn als een ruimte meerdere
mogelijkheden bied, niet alleen muziek
maken maar even terugtrekken om te
luisteren is ook fijn, je verkleden als een
popster en een show geven kan ook
zeker bij dit thema.



ATELIER
EXPERIMENTEREN, ONTDEKKEN, 

TECHNIEK EN INSPIRATIE
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Een ruimte met het thema atelier is een
ruimte waar je experimenteert met
materialen en techniek. Materialen in
overvloed die ordelijk, zichtbaar en
bereikbaar staan voor kinderen. De
materialen, gereedschappen, de kunst
en werkstukken die in de ruimte hangen
en staan inspireren om zelf aan de slag
te gaan.  

Door de afwisseling van verschillende
wandafwerking en open kasten creëer je
veel mogelijkheden om te presenteren
en te produceren. Fijn als de ruimte
flexibel is en aan veel creatieve
uitspatting de ruimte geeft. 



THEATER
EXPRESSIE, HELDEN,

PRESENTEREN EN EVEN IEMAND

ANDERS ZIJN
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Een ruimte met het thema theater geeft
inspiratie samen een voorstelling te
maken, je te vermommen of aan de slag
te gaan met een decor.

Een ruimte waarin je verschillende
hoeken kan maken die raakvlakken heeft
met theater. Een combinatie van
flexibele meubels en meubels met een
vaste plek, zo kan je de ruimte
aanpassen aan de activiteit. 

Door een sfeer van donkere kleuren,
gordijnen en planten maak je echt
verschil met bijvoorbeeld thema's zoals
Grand Cafe of Oma's kamer.



KEUKEN
ONTMOETEN, BORDSPELLETJE,

SAMEN DOEN EN EVEN KLETSEN

Een ruimte met het thema Keuken
 een frisse ruimte wat echt een
ontmoetigsplek is. Een gezellige ruimte
waar altijd iets te doen of te kletsen is. 

koken, een fanatiek spelletjes, een plek
waar activiteiten klaar staan vs in de hoek
of bij het raam even een plekje om met
vriend of vriendin even bij te kletsen.

De ruimte heeft verschillend hoogtes en
grote van tafels, zo sluit het aan bij alle
leeftijden en activiteiten die er zijn.



TIJDMACHINE 

 

TERUG IN DE TIJD, KNUS

GEZELLIGEHEID EN 

 ONTSPANNEN

Een ruimte met het thema tijdmachine
een ruimte met een hele andere sfeer,
even terug in de tijd maar Mundo
voegt daar een klein beetje humor aan
toe om het niet helemaal stoffig en oud
te laten zijn. 

Grapjes in posters met oude meesters,
details in velle kleuren of lampen in een
opvallende kleur geven een Mundo
knipoog.

Door kleine hoekjes te maken is het ook
een ruimte waar je even kan chillen,
terug kan trekken en misschien wel
zachtjes praten, dat is niet de regel, maar
dat gebeurd gewoon als je in deze
ruimte bent.
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BSO IN 1
RUIMTE
VERSCHILLENDE THEMA'S
COMBINEREN

Wat als je in een school 1 groepsruimte
hebt, aansluiten bij inrichting van het
onderwijs, verschillende activiteiten aan
wil bieden en ook de mundo-visie niet wil
verliezen.

Bij elk thema heb je een bovenliggende
activiteit, maar binnen het thema kan je
hoeken maken waardoor je bijvoorbeeld
rustige en drukke activiteiten wel in 1
ruimte kan aanbieden.  
Thema's combineren, maar welk thema
kies je dan en daarnaast kunnen niet alle
combinatie's gecombineerd worden.

Theater en Muziek kunnen heel goed
samen. Keuken en Tijdmachine met
wat kleine aanpassingen is prima mogelijk.
En Keuken en Atelier is ook zeker een
goede combinatie.
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VOORBEELD 1 
THEATER EN MUZIEK 

opklaptafel, tafels aan de wand geven
na het eten en drinken ruimte aan het
theater. Door op de vloer een zone te
maken, een gordijnrails met gordijnen en
de wand een kader te geven is de ruimte
in een handomdraai een theater. 

verkleden, deze hoek past bij
beide thema's, een bureautje
met spiegel en 2 krukjes, een
verkleedhokje, spiegel en veel
haakjes om verkleedkleding te
presenteren. Een aantal
planken aan de wand of
eenvoudig houte rek met
manden en kistjes geven
genoeg ruimte, om veel
materialen overzichtelijk op te
ruimen. 

open kast waarin veel muziek instrumenten
liggen, daarnaast een platenspeler. Een hoek
om met instrumenten te experimenteren en
te luisteren.
Als geen andere plek is om te experimenteren
met muziekinstrumenten een afspraak maken
met de kinderen zodat deze plek luisterhoek
kan zijn en even terug kan trekken. Kan je niet
beide aanbieden dan bij voorkeur een
luisterhoek met koptelefoons, boekjes en
kussens en kleden.

lage kasten, door de
ruimte op te delen maak je
hoeken in de ruimte met
verschillende functies

spelletjes tafel

hoge kast eventueel met
slot, materialen die
kinderen ook kunnen
doen, zoals constructie
materialen en wat
knutselmaterialen. een als
die open staat je genoeg
inspiratie krijgt als kind om
aan de slag te gaan.

Ben jij en de kinderen geïnteresseerd in muziek en theater dan zijn deze thema's  goed te combineren. Is er
in school al een plek van een atelier en een algemene keuken waar je gebruik van kan maken. Muziek en
theater vullen dan wel echt aan. De activiteiten vragen om podium ruimte, podium hoeft niet noodzakelijk
een verhoging te zijn, maar kan ook een af gekaderde ruimte zijn. In de ruimte kunnen chillen, eindeloos
kunnen verkleden en een kast vol andere materialen inspireren kinderen om zich te vermaken bij de BSO.
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Mundo 
geeft je 
de ruimte


