Schoolplaat wijken
Er zijn 9 wijken in Schiedam: Centrum, Groenoord, Woudhoek, Sveaparken, Kethel, Nieuwland, Oost, West
en Zuid. Die wijken zijn allemaal heel verschillend. Het maakt niet alleen uit in welke wijk je woont, maar
ook in welk deel van een wijk je woont. Er kan een groot verschil zijn in rijkere en armere buurten. Maar
ook in hoe groen de wijk is of in hoe druk het verkeer is. De ene wijk is ook een stuk kindvriendelijker dan
de andere.

Bekijk met de leerlingen de schoolplaat en stel de volgende vragen:
•
•

‘Welke dingen van de plaat zie jij ook in jouw wijk terug?’
‘Wat vind jij belangrijk in jouw wijk?’

Ga met de kinderen in gesprek en bespreek de verschillende nummers:
1

Woningen

2

Voorzieningen

3

Natuur & groen

Welke mensen er in een wijk wonen, heeft veel te maken met wat voor soort huizen er staan. Een wijk
wordt toegankelijker als er een plek voor iedereen is. Dat wil zeggen dat mensen met verschillende
leeftijden, inkomens of culturen allemaal samen in een wijk kunnen wonen. Zo kunnen mensen elkaar
namelijk ontmoeten, kunnen we veel van elkaar leren en elkaar helpen. Maar dan moeten er dus ook
verschillende soorten huizen zijn, voor al die verschillende mensen en wensen.
Voorzieningen zorgen ervoor dat een wijk leefbaar wordt. ‘Leefbaar’ betekent dat het een fijne plek
is om te wonen en leven. Voorzieningen zijn bijvoorbeeld scholen, winkels of bibliotheken. Maar ook
sport- en speelplekken, openbaar vervoer of geloofsgebouwen, zoals een kerk of moskee. Het is
belangrijk om genoeg voorzieningen in een wijk te hebben.
Een wijk wordt ook toegankelijker als er genoeg natuur en groen te vinden is. Groen in de wijk verbetert
het milieu, is goed voor de gezondheid van bewoners en zorgt voor een fijne sfeer. Dat maakt een wijk
met veel groen voor veel mensen een fijne plek om te wonen.

4

Speelplekken

Kinderen moeten in hun wijk fijn en veilig buiten kunnen spelen. Spelen en bewegen zorgt er namelijk
voor dat kinderen gezond blijven en lekker in hun vel zitten. Dat is belangrijk om kinderen prettig te
kunnen laten opgroeien. Goede en veilige speelplekken in een wijk zijn dus heel belangrijk. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan speelplekken die voor alle leeftijden leuk en uitdagend zijn, maar ook aan dat
er voldoende toezicht op kan worden gehouden, bijvoorbeeld vanuit de huizen die eromheen staan.

