Stappenplan groen schoolplein
Hoe doe je dat? Deze 10 stappen helpen je op weg.
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Projectteam
samenstellen

Dromen
formuleren

Betrek anderen

Ideeën verzamelen

Eerste ontwerp
maken

Op zoek naar geld

Ontwerp laten
checken

Definitief ontwerp
maken en aanleg
voorbereiden

Aanleg

Gebruik

Een groen schoolplein

Voordat je start aan de

Door kinderen, ouders

Verzamel de wensen,

Met het projectteam en

Een groen schoolplein

Zodra jullie tot een eerste

Samen met de uitvoeren-

Een groen schoolplein

Tijdens een feestelijke

realiseren kun je niet

ontwerpfase, is het

en buurtbewoners vanaf

behoeften en voor-

de ontwerper maak je

aanleggen en onder-

ontwerp zijn gekomen,

de partij verwerk je de

aanleggen doe je met

opening vieren alle

alleen. Begin daarom

belangrijk om stil te staan

het begin te informeren

waarden van de diverse

een eerste ontwerp.

houden kost geld. Je kunt

is het tijd om dit te

feedback op het eerste

elkaar: met kinderen,

betrokkenen met elkaar

met het vormen van

bij jullie visie op en

en mee te laten denken

betrokkenen. Houd

Houd in het ontwerp

bij de Provincie Limburg

toetsen bij de diverse

ontwerp in een definitief

leerkrachten, ouders,

het succes. Nu treedt het

een projectteam. Vraag

motivatie voor een groen

over het nieuwe plein,

bijvoorbeeld een

rekening met de analyse

een aanvraag voor subsidie

betrokkenen. Leg het

ontwerp. Stel samen een

buurtbewoners en een

beheer- en onderhouds-

- naast een leerkracht

schoolplein. Analyseer

creëer je betrokkenheid

brainstormsessie met

uit de fase van visie-

indienen. Mogelijk kan

ontwerp voor aan het

beheer- en onderhouds-

ervaren hovenier. Een

plan in werking. Daar-

en/of directielid - een

met het projectteam de

en eigenaarschap.

leerlingen en laat hen

vorming en de input

de Provincie je op weg

leerkrachtenteam en

plan op. Werk de begro-

ervaren uitvoerder kent

naast is dit het moment

ouder en een aantal

huidige en de gewenste

Kinderen weten als geen

maquettes maken

uit de verschillende

helpen middels de

aan de leerlingen.

ting bij. Stem af hoe je

de veiligheidseisen en

dat het groene plein

leerlingen die namens

situatie. Hoe ga je het

ander hoe ze graag op

van hun ideale plein.

brainstormsessies.

subsidieregeling groene

Organiseer een bijeen-

het plein in fases kunt

houdt hier rekening

ingezet gaat worden als

alle kinderen mee mogen

plein gebruiken en wat

hun plein willen spelen.

Bespreek met leer-

schoolpleinen. Maar er is

komst voor ouders en

gaan aanleggen en wat

mee in de realisatie.

buitenlokaal. Monitor

denken. En natuurlijk

betekent dit voor de

Ook het betrekken van

krachten hoe je het

waarschijnlijk meer geld

buurtbewoners waarin

de rol daarin kan zijn van

het (educatief) gebruik

een deskundige die kan

inrichting? In deze fase

ouders en de buurt is

plein kunt gebruiken

nodig. Er zijn allerlei

je feedback verzamelt

vrijwilligers. Bedenk hoe

en onderhoud.

ondersteunen in het

deel je dromen en bepaal

van groot belang voor

als buitenleslokaal.

manieren om dit bedrag

en alvast inventariseert

je materialen kunt her-

ontwerp van het school-

je de praktische rand-

het slagen van een groen

Organiseer een bijeen-

verder aan te vullen.

wie een rol wil spelen bij

gebruiken, dit is duurzaam

plein. Denk bijvoorbeeld

voorwaarden.

schoolplein. Zo creëer

komst voor ouders en

Neem bijvoorbeeld

bijv. aanleg of beheer.

en kostenbesparend.

aan het Centrum voor

je draagvlak. En stimuleer

de buurt.

contact op met jullie

Ga na of je via je netwerk

natuur & milieu educatie

je hen om als vrijwilliger

gemeente. Ook de

goedkoop of gratis aan

of het IVN.

mee te helpen bij de

afkoppelingsregeling van

materialen kunt komen.

aanleg en/of het beheer

het Waterschap en de

En, niet onbelangrijk:

van het plein.

participatieregeling van

enthousiasmeer kinderen,

de Provincie Limburg zijn

ouders en buurtbewoners

regelingen die mogelijk

om mee te helpen bij de

kunnen bijdragen. Tot slot

realisatie.

biedt een crowd-fundingactie de kans om samen
met de leerlingen geld in
te zamelen voor een
groen schoolplein.
Stel een financieel plan
op voor zowel de korte
als de langere termijn.

