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Draai om voor 

tools om een  
alternatieve  
functie voor  

de Klasbak te 
bedenkenDeze fiche geeft je inspiratie om het gebruik van de Groene 

Klasbak te stimuleren. Je vindt hier tips over hoe je samen met 
de klas groenten, kruiden, bloemen en planten teelt. 

Groene vingers

• Natuurlijk kan je de klasbak ook gewoon gebruiken om de 

speelplaats wat groener te maken. Tips over hoe je dat kan 

doen vind je op Pimp je Speelplaats9. 

• Voor meer tips en een stappenplan kan je de vergroeningsgids 

van WWF raadplegen of ondersteuning vragen van NME Brussel. 

• Wil je de hele speelplaats vergroenen, dan is de VGC-subsidie 

‘Buitenspel’10 wellicht iets voor jou! 

• Onderzoek welke bloemen het beste groeien op 

welke plaats (zon/schaduw, dak/koer, soort grond) 

met de vergroeningskit van MOS of NME Brussel. 

• Je kan ook voor eetbare bloe-

men kiezen! GoodPlanet7 maakte 

een wildplukkalender zodat je 

weet welk deel (blad, vrucht, 

wortel, bloem, stengel) van 

welke plant wanneer plukrijp is. 

• Je kan zaden lenen of kopen 

in de zadenbib van MundoB 

(Edinburgstraat 26, Elsene) of raad-

pleeg het overzicht8 van de deelne-

mende Brusselse bibliotheken. 

• Laat je leerlingen kennismaken met het 

wonderlijke proces van zaadje tot plantje 

zodat ze zien wat nodig is om groenten 

en kruiden te telen. Er past zelfs net een 

fruitboom in de bak. Je kan ook genieten 

van de oogst, al zijn de leerkansen belang-

rijker dan de opbrengst. De Groeiboekjes1 

helpen je op weg. 

• Denk er aan gewassen te 

kiezen die je nog voor de 

zomervakantie kan oogsten, 

zoals sla en erwten. Een han-

dig overzicht vind je op pagina 22 van de 

Handleiding schoolmoestuin van Velt2.

• Inspiratie voor 

lesmateriaal staat 

op ziezegroeien.be3, 

je vindt ook veel 

concrete tips en 

trucs en lesideeën 

op velt.be. 

• MOS4 biedt ondersteuning bij de educa-

tieve invulling van de Groene Klasbak, 

NME Brussel5  helpt bij de inrichting en 

het onderhoud. Vzw Zonnebloem6 biedt 

workshops moestuinieren aan op maat 

van scholen. 

1 www.goodplanet.be/ziezegroeien/docs/nl/Groeiboekje-2018-NL.pdf

2 www.velt.nu/handleiding-schoolmoestuin

3 www.ziezegroeien.be 

4 www.lne.be/mos-duurzame-scholen-straffe-scholen 

5 www.goodplanet.be/nme-brussel

6 www.tournesol-zonnebloem.be

7 www.goodplanet.be/natuurinbrussel

8 www.brusselsebibliotheken.be/zadenbibliotheken

9 www.pimpjespeelplaats.be

10 www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/onderwijs/waarvoor-dient-buitenspel
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Dit project is ee n samenwerking tussen:
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Klasbak.

Ceci n’est pas un plantenbak
Voel je vrij om de houten constructie niet als plantenbak te gebruiken en bedenk er een alternatieve functie voor. 
Enkele werkvormen om met je leerlingen een andere functie voor de Groene Klasbak te bedenken:
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4

Creatieve stretching 
Alle kinderen nemen een doosje mee. 
Het doosje verandert voortdurend 

van vorm: nu is het een hoed (iedereen 
loopt rond met doosje op hoofd), dan een 
pennenzak (alle pennen gaan in het doosje), 
een brooddoos, een waterbak, een ver-
hoog,... Laat hen ook zelf suggesties doen!

Het problemenbord 
Iedereen wordt inspecteur en zoekt 
een week lang naar problemen die zich 

voordoen op school: een kapotte voetbal-
goal, iemand die te laat komt,... Op het eind 
van de week kiest de klas enkele uitdagingen 
en bedenk je (in groepjes) hoe de klasbak 
kan helpen. Elk groepje presenteert zijn 
oplossing aan de rest en het tofste idee wint.

Pictionary 
Iedereen is uitgenodigd op de uitvindingen-
beurs en moet een uitvinding maken met de 

klasbak. Deel een blad papier uit met een rechthoek 
op en laat hen even nadenken. Vervolgens mogen 
ze beginnen tekenen, maar na 30 seconden moeten 
ze de tekening doorschuiven naar hun buurman, die ze ver-
volgens weer doorgeeft aan iemand anders. Vergelijk het 
oorspronkelijke idee met het resultaat. Je zal verrast zijn!

The nutty professor
Zet de houten bak 
’s ochtends in het 

midden van de klas. Vraag 
de kinderen wat het is en 
waarvoor het kan dienen. 
Laat hen een handeling 
uitbeelden met de bak, 
terwijl de rest moet 
raden wat ze uitbeelden. 
Schrijf de uitkomst op het 
bord. Welke activiteiten 
vinden ze leuk en welke niet? Waarom?

De Groene Klasbak kan je bijvoorbeeld gebruiken als:
• vergaarbak voor speelgoed, dopjes voor blindegeleidehonden, schoe-

nen die te klein zijn, knutselmateriaal (inspiratie op ikdeel.be)

• weggeefbox met spullen die je wil uitlenen of ruilen voor andere 

weggeefspullen

• kast voor leesboeken, souvenirs uit andere landen, knuffels, kunst-

werkjes,…

• een hok voor schoolkonijn of een ander huisdier waar de klas samen 

voor zorgt.

• Je hebt niet zoveel nodig om zelf een vijvertje te maken waar libellen 

en kikkers komen zwemmen of drinken.

• Keer de bak om en je hebt een mini-podium… De talentenjacht is open! 

• Met de hulp van wormen recycleer je huishoudelijk afval (theezakjes, 

koffiegruis, karton, groenten- en fruitafval) tot voedzame potgrond. 

Meer info bij Worms vzw. 

• Maak een zeepkist of ander duurzaam voertuig met de hulp van enkele 

handige ouders. Bouwtips kan je online vinden, of vraag het aan MOS. 

Tips
Creatief denken is niet voor alle kin-
deren evident. Help hen op weg met 
Pinterest-plaatjes van creatieve invul-

lingen van houten bakken. Ook andere klassen 
kunnen ideeën inbrengen of stemmen! 

Wil je meer? Contacteer MOS om met 
jullie een traject op maat te creëren.
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2
Bovenstaande methodieken zijn afkomstig van de “Methode Creatief Denken“ van Djapo. Kijk 

zeker eens op hun website of leen het boek uit bij Onderwijscentrum Brussel.
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