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Basisschool De Esdoorn (Hombeek) start het nieuwe schooljaar met een grote
interactieve speelboog op de speelplaats. Uniek in België. Basisschool De Esdoorn,
Bankstraat 29 in Hombeek.

BASISSCHOOL DE ESDOORN START SCHOOLJAAR MET
UNIEK INTERACTIEF SPEELTUIG OP SPEELPLAATS
De leerlingen van basisschool De Esdoorn hebben geluk. Zij zijn de eerste in
België die zich tijdens de schoolpauzes amuseren met de Sona speelboog op
hun speelplaats zie https://www.youtube.com/watch?v=fY2rK03glwQ
“Op onze speelplaats staat een grote oranje boog: de Sona speelboog. Op de grond,
onder de boog, zijn vlakken geschilderd met kleuren en cijfers. De kinderen gaan op
die vlakken staan. Dan drukken ze op een knop en kiezen ze een spel: bijvoorbeeld
een dansbattle, een code samen kraken of supersnel een parcours afleggen. Een
camera in de speelboog registreert de bewegingen van de kinderen en reageert hier
op”, zegt Guido Slachmuylders, directeur van basisschool De Esdoorn.
In Nederland staat de interactieve speelboog al op diverse plaatsen. “En nu dus,
dankzij het oudercomité die voor de financiering zorgde, ook bij ons in Hombeek.
Telkens als er een nieuw spelletje voor de speelboog wordt ontwikkeld, komt het
automatisch ook op die van ons te staan. Zo blijft het aanbod zich ontwikkelen en
ontdekken de kinderen telkens iets nieuws.”
Een van de spelletjes is een danswedstrijd. Twee groepen nemen het tegen elkaar
op en een camera boven in de boog registreert en beslist welke groep heeft
gewonnen. “Of de speelboog vraagt de kinderen om op de even nummers te gaan
staan. Als ze allemaal goed staan, volgt de volgende opdracht. De
moeilijkheidsgraad gaat dan telkens een beetje meer omhoog.”
De speelboog vergde een forse investering. “Een investering die onze leerlingen
meer dan waard zijn”, lacht de directeur.

Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Guido Slachmuylders, tel.
015 41 45 03 of 0498/30.51.10
Basisschool De Esdoorn is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.800 leerlingen, 6000 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO!
onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van
Hoof. Voor meer info: www.sgr5.be

