Mechelen, 31 augustus 2016

PERSBERICHT

De Spiegel in Leest krijgen eigen
‘Schoolplein14’
Basisschool De Spiegel in Leest is de trotse eigenaar van een eigen
‘Schoolplein14’. Hun speelplaats werd ‘gepimpt’ met geverfde
speelvlakken en lijnen op grond en muren, bijvoorbeeld een atletiekbaan
of speelcirkel. Bij die zogenaamde ‘coatings’ hoort een sportpakket met
materialen die aansluiten bij de vlakken en een spellenhandboek.
Schoolplein14 wil kinderen zo op en na school stimuleren om meer te
bewegen, en is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation,
communicatiedienstverlener BT, stad Mechelen en de betrokken school.
De jeugd in beweging krijgen
Voetballer Johan Cruiff vroeg zich op af hoe hij de jeugd meer in beweging kon krijgen,
en richtte daarvoor zijn eigen foundation op: de Johan Cruyff Foundation. Want, vond hij,
sport en spel is net zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind als leren lezen en
schrijven.
Inmiddels werkt de stad Mechelen al twee jaar samen met de Johan Cruyff Foundation en
communicatiedienstverlener BT. Samen proberen ze de jeugd meer aan het bewegen te
krijgen. In 2014 openden de partners het eerste Cruyff Court in België in wijk Otterbeek,
en nu krijgen twee Mechelse basisscholen een eigen ‘Schoolplein14’: De Spiegel in Leest
en Sint-Maarten in Hombeek. Die worden gefinancierd door de stad Mechelen (6000
euro), communicatiedienstverlener en partner van de Johan Cruyff Foundation BT (6000
euro) en de basisscholen (elk 2000 euro). Tot nu toe is bestaat er enkel in een Brusselse
school nog een Schoolplein14.
“Jongeren aanzetten tot bewegen, blijft voor de stad Mechelen een prioriteit.
Schoolplein14 sluit hier zeer goed bij aan. Door sport en spel worden kinderen fitter. Via
het project Schoolplein14 worden jongeren uitgedaagd om te sporten en te spelen. Het
prikkelt jongeren inspireert ze tot spel. Daar willen we als stad extra op inzetten,” geeft
schepen van Sport Walter Schroons aan.
Vandaag werd het eerste Schoolplein14 in Mechelen ingehuldigd én ingespeeld, in
basisschool De Spiegel in Leest. Fabrice De Windt, CEO BT Benelux: “Wij zijn enorm trots
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op de jarenlange samenwerking met de Cruyff Foundation en de stad Mechelen. Wij
wensen de kinderen van BS de Spiegel heel veel speel- en sportplezier op hun
Schoolplein14.”
“Een gezonde geest in een gezond lichaam dient van jongs af te worden gestimuleerd.
Schoolplein14 vormt hiertoe een afdoende stimulans met een leuke speelplaats die
tijdens en na schooltijd kinderen wil uitdagen om samen meer te sporten en te spelen,
op heel gevarieerde manieren. Ik vind het bijzonder tof dat kinderen van de
leerlingenraad en het oudercomité hier zelf actief hebben meegedacht en meegewerkt bij
de inrichting van dit ‘Schoolplein14-Spiegelplan’”, aldus schepen van Onderwijs Marc
Hendrickx.
Wat is Schoolplein14?
Op het schoolplein worden in samenwerking met de school en haar leerlingen lijnen en
kleurvakken op de grond en muur (coatings) aangebracht, zoals een atletiekbaan,
speelcirkel of goal op de muur. De school beslist zelf welke coatings ze willen. “De
leerlingen hebben via de leerlingenraad mee beslist, zodat ook zij verantwoordelijkheid
voelen voor het vernieuwde schoolplein en het schoolplein helemaal beantwoordt aan
hun wensen. We zijn heel blij met het resultaat. Door de coatings fleurt onze hele
speelplaats op”, zegt An Hereygers, directeur van basisschool De Spiegel.
Bij de coatings krijgt de school ook een bijhorend sportpakket met materialen die
aansluiten bij de vlakken en een spellenhandboek. Naast het stimuleren van het samen
sporten en spelen, biedt het Schoolplein14-programma leerkrachten structuur en
overzicht op het schoolplein, laat het ook minder sportieve kinderen bewegen en
stimuleert het de creativiteit van kinderen om vooral zelf spelletjes te bedenken.
Het initiatief van Schoolplein 14 werd een jaar geleden voorgesteld en besproken op het
Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.). Dankzij een extra financiële tussenkomst van de
stad Mechelen, konden twee Mechelse basisscholen aan het project Schoolplein 14
deelnemen. In consensus kozen de onderwijspartners voor de basisscholen De Spiegel uit
Leest en Sint-Maarten uit Hombeek.
“Onze school heet niet toevallig De Spiegel, het is een weerspiegeling van de wereld, een
mini-maatschappijtje. Hier vindt groot en klein zijn plaats en dragen we samen
verantwoordelijkheid. Ook de kinderen worden daar van jongs af bij betrokken. Inspraak
en verantwoordelijkheid dragen voeren we hoog in het vaandel. Deze visie ligt aan de
basis van ons project tegen pesten. Een belangrijk onderdeel van onze visie is om
randvoorwaarden te scheppen die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich
verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind. Een leuke speelplaats, waar veel te
doen is, is daar een antwoord op. Stad Mechelen neemt initiatieven waarin wij die
denkpiste helemaal kunnen terug vinden. Als directeur van De Spiegel ben ik dan ook
heel blij dat onze school uitverkorene werd”, aldus nog directrice An Hereygers van De
Spiegel.
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14 regels van Johan Cruijff
De naam ‘Schoolplein14’ verwijst naar 14 regels die Johan Cruijff vooropstelde toen hij
zijn foundation opstartte. De coatings zorgen ervoor dat de schoolpleinen meer dan
ervoor een ontmoetingsplek worden waar thema’s als respect voor elkaar, gezondheid,
integratie, ontwikkeling en samen spelen centraal staan. Die thema’s worden
vormgegeven door de 14 regels van Johan Cruijff, en die vind je terug op elk
Schoolplein14 en Cruijff Court ter wereld.
W www.schoolplein14.nl

Schoolplein 14 in De Spiegel in Leest werd mogelijk gemaakt door Stad Mechelen, de Johan Cruijff
Foundation en communicatiedienstverlener BT en basisschool De Spiegel in Leest.

Persinterviews:
Walter Schroons (schepen van Sport) T 015 29 76 41 | M 0477 28 52 45
Marc Hendrickx (schepen van Onderwijs) T 015 29 77 04 | M 0495 10 17 27
Ann Hereygers (directeur BS De Spiegel) T 015 27 28 16 | M 0478 42 92 32
Dorien Kweekel (projectmanager Schoolplein14) T 020 30 577 66
Persmateriaal: persbericht – de 14 regels van Johan Cruijff
Voor alle persafspraken kan u terecht bij Caroline Verschaeren | Persverantwoordelijke stad Mechelen:
T +32 (0)15 29 75 68 - M +32 (0)476 54 06 78- caroline.verschaeren@mechelen.be

Persbericht

Pagina 3 van 4

Over de Johan Cruijff Foundation
De Johan Cruijff Foundation brengt jeugd in beweging waardoor ze samen kunnen spelen
en groeien in hun ontwikkeling. Door sport en spel worden kinderen fitter, leren ze met
elkaar omgaan en ontwikkelen zij zichzelf. Maar kinderen hebben te weinig tijd, ruimte
en aandacht voor bewegen. Daarom willen wij ze stimuleren om te bewegen met onze
projecten zoals de ruim 200 Cruijff Courts in wijken in Nederland en in het buitenland, de
basisscholen met een Schoolplein14 en de financiële ondersteuning van diverse grote en
kleine sportprojecten en sportbonden met hun activiteiten voor gehandicapte kinderen.
Elke week brengen wij zo duizenden kinderen in binnen- en buitenland in beweging. De
Johan Cruijff Foundation wordt gesteund door een aantal vaste partners: Nationale
Postcode Loterij, AkzoNobel, Coop, Seacon en Unilever
W www.cruyff-foundation.org
Over BT
BT is een communicatiedienstverlener die sinds 2010 is verbonden aan de Johan Cruyff
Foundation en specifiek het ‘Heroes of the Cruyff Court’ programma heeft geadopteerd.
Naast financiële bijdrages - afkomstig uit fondsenwerving door medewerkers - helpen
veel van BT’s medewerkers als vrijwilliger bij evenementen van de Cruyff Foundation.
In de Benelux streeft BT ernaar de toonaangevende communicatiepartner te zijn voor
multinationals, overheidsinstellingen en grote lokale ondernemingen. BT heeft meer dan
25 jaar ervaring in de Benelux en levert een breed dienstenpakket waaronder
netwerkgebaseerde IT-diensten, professional services en wholesale-diensten.
BT beheert meer dan 6.700 km glasvezelnetwerk in Nederland en 1.100 km aan
glasvezelinfrastructuur in België. BT beschikt ook over drie datacentra - in Nederland - en
opereert vanuit kantoren in Amsterdam, Brussel en Luxemburg.
W www.globalservices.bt.com/bnlx/nl/home en www.bt.nl
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