
 
   

Checklist van de ruimte  

KLAS SUGGESTIES 

Licht � De ramen laten al het mogelijke natuurlijke licht binnen. 

 � De raamdecoratie kan flexibel worden aangepast.   

 � Planten of struiken die langs zuid georiënteerde ramen kunnen direct 
zonlicht filteren. 

  

Visuele prikkels � Visuele prikkels zijn gebalanceerd; ruimte is niet volgestouwd met 
spullen.  

� Spullen zijn opgeborgen 
� Kinderen kiezen zelf welk werkje ze ophangen 

 � 20 tot 50% van de muren zijn vrij van prenten, tekeningen… 

 � Gebalanceerd kleurenpallet op de muren: reduceer kleuren als het 
kleurenpallet te fel is of zorg voor een levendig kleuraccent wanneer 
de klasruimte te saai oogt. 

� Rood wordt in het algemeen gezien als een kleur die kan zorgen voor 
overprikkeling. 

 � Kinderen hebben zicht op een open ruimte/natuur (down regulating). 

 � Kinderen hebben zicht op een kunstwerk (van de kinderen) (up 
regulating). 

 � Natuurlijke elementen in de klas: planten(muur), houten stoelen of 
banken brengt de natuur in de klas dichterbij. 

  

Auditieve prikkels � Kinderen kunnen gebruik maken van hoofdtelefoon wanneer ze dit 
wensen. 

 � Tennisballen onder de stoelen dempen het geluid.  

 � Rubberen doppen onder meubilair dat regelmatig wordt verplaatst, 
dempen het geluid.  

 � Een tapijt dempt geluid voor klassen op een verdieping lager.  

 

 

� De leerkracht én de kinderen kunnen aangeven wanneer het te luid is 
in de klas, bijvoorbeeld aan de hand van een lawaaimeter 



 

 
 

Temperatuur  De klasruimte heeft een aangename temperatuur: 
� Verwarming kan worden aangepast indien wenselijk. 
� Blinden/gordijnen zorgen ervoor dat direct zonlicht wordt gefilterd  

  

Luchtkwaliteit Er is voldoende ventilatie:  
� Ramen zijn niet geblokkeerd 
� Raam wordt regelmatig open gezet 
Een CO2-meter kan aangeven wanneer er een probleem is op vlak van 
luchtkwaliteit. 

  

Geuren � Geurvrije of neutrale geursprays 

 � Geen voedingsgeuren aanwezig 

  

Ruimte � Kinderen hebben de ruimte mee ingericht (bv. bepaalde 
themahoeken). 

 � Stoelen en banken kunnen flexibel worden opgesteld.  

 � Afgebakende zones om te spelen voor jonge kinderen.  

 � Eenvoudige klasopstellingen ondersteunen het leren voor oudere 
kinderen.  

 � Er is een rustig hoekje in de klas en/op de gang: tentstof over een 
tafel, comfortabele zetel, in een open kast met kussens en gordijnen 

  

Meubilair Kinderen kunnen hun werkhouding kiezen: 
� Ergonomische meubels aangepast aan de leeftijdsgroep 
� Zitkussen aanwezig voor kinderen die dit willen 

 
 

EETZAAL SUGGESTIES 

Tijd � Kinderen krijgen tijd genoeg om te eten en hoeven zich niet te 
haasten. 

  

Ruimte � De kinderen eten in een ruimte die groot genoeg is en waar plaats is 
voor iedereen. 
  

  



 

 
 

SPEELPLAATS SUGGESTIES 

Ruimte  � Er zijn veel mogelijkheden om te bewegen, er zijn ook mogelijkheden 
voor rustig spel.  

 � De ruimte is overzichtelijk maar er zijn ook rustige hoekjes.  

  

Groen � Beplanting dient als decoratie maar kan ook deel uitmaken van spel.  
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