Werkplaats Groene Schoolpleinen 2017/ 2018

Waarom een groen schoolplein?
Groene pleinen:
• Dragen positief bij aan de gezondheid, het welzijn én welbevinden
van leerlingen (denk aan minder stress, pestgedrag en overgewicht);
• Hebben een positieve invloed op de concentratie –en dus schoolprestaties – van kinderen;
• Bieden tal van mogelijkheden voor veelzijdig en intensief bewegen,
creatief buitenspelen én het verleggen van grenzen;
• Brengen leerlingen op laagdrempelige wijze in contact met de natuur;
• Bovendien: een natuurlijk ingericht plein zorgt voor verkoeling, extra
mogelijkheden voor waterberging en een goede leefomgeving voor
vogels, zoogdieren, wilde planten, vlinders, enz.

“Het proces voor de ontwikkeling van ons eigen groene plein
maakte veel energie binnen onze school vrij. Dankzij betrokkenheid van ouders, leerkrachten én kinderen zijn we tot een
creatief en breed gedragen schetsontwep gekomen. En de eerste
schep staat inmiddels in de grond!”

“Een gezonder, groener en uitdagender schoolplein
heeft zoveel voordelen. De kinderen spelen leuker,
worden meer uitgedaagd en komen meer in aanraking met de natuur, ook tijdens de lessen! Daar werk
ik als ouder graag aan mee!”

(Marieke den Hartog en Tonia Oskam, Prins Willem Alexanderschool;
deelnemers werkplaats 2016/ 2017)

(Roos, een ouder op basisschool de Kubus, een van de
scholen die deelnam aan de werkplaats 2016/2017)

“Kinderen de natuur en het natuurlijk
spelen ontzeggen staat in feite gelijk aan
kinderen zuurstof onthouden.”
(Richard Louv. Het laatste kind in het bos. Hoe
we onze kinderen weer in contact brengen
met de natuur. 2007)

“Het klimaat verandert, we krijgen steeds meer te maken met overlast
door hevige neerslag en hitte. Als waterschap werken we aan een leefbare
stad, voor nu en in de toekomst. De kinderen zijn onze toekomst. Ik vind het
daarom belangrijk dat kinderen spelenderwijs ervaren dat water en groen
belangrijk zijn. Dat kan op een groen en ‘waterig’ schoolplein!”
(Frans ter Maten, heemraad Waterschap Vallei en Veluwe)

Al actief bezig met het vergroenen van jullie plein - en zoekend
naar verdieping én verbreding?
Sluit aan bij dé Groene pleincommunity van Amersfoort
In een praktijkgemeenschap werken mensen
met dezelfde vragen, problemen en uitdagingen samen. Want: alleen ga je sneller, samen
kom je verder!
•
•

•

•

•

Ontmoet andere scholen die actief zijn
met het vergroenen van schoolpleinen.
Vergroot je netwerk onder groene
schoolplein-experts en professionals van
Gemeente Amersfoort en Waterschap
Vallei en Veluwe.
Breng tijdens maandelijkse meetups joúw
vragen, problemen én oplossingen in en
wissel praktijkkennis en ervaringskunde uit
met initiatiefnemers van andere scholen
en experts.
Maak deel uit van de Amersfoortse groene
pleinen-beweging; hoor als eerste de
nieuwtjes, relevante ontwikkelingen en
interessante mogelijkheden
Doe inspiratie op voor je eigen plein tijdens excursies naar andere groene schoolpleinen in stad en regio; leer van elkaar én
van verhalen van elders.

Investering Groene plein-community
Dankzij financiële steun van Gemeente Amersfoort kost deelname aan de Groene pleincommunity slechts €349 (incl. BTW) per school.
Per meet-up zijn (max.) 5 deelnemers per
school welkom; telkens dezelfde of steeds
andere mensen.

november 2017

Dromen én ambities om dit schooljaar te starten met
het vergroenen van jullie plein?
Doe mee met de StartHulp
van de Werkplaats Groene Schoolpleinen
Werk in het komend schooljaar dromen, ideeën en wensen uit in een
concreet, haalbaar én realistisch plan van aanpak, incl. schetsontwerp. De
opstarthulp biedt jullie ‘werkgroep groene schoolpleinen’:
•

•

•

Procesbegeleiding: we inspireren en motiveren, schuiven aan bij werkgroep-overleggen en halen kennis en kunde uit de schoolgemeenschap
naar boven. We agenderen onmisbare onderwerpen, dragen ideeën aan
voor het vormgeven van het participatieproces en dragen zorg voor het
zetten van stappen.
Praktische hulp & ondersteuning: we helpen bij het opstellen van jullie
eigen Programma van Wensen. Met die wensenlijst werken we, tezamen met een Springzaad-ontwerper (www.springzaad.nl), vervolgens
een schetsontwerp, begroting en plan-van-aanpak uit. Aan het eind van
het traject bereiden we samen de eerste werkdag voor. En uiteraard
steken we daarbij, net als jullie, de handen uit de mouwen!
gedurende het schooljaar werken we samen met de school toe naar:
- een geïnspireerd team van docenten, ouders en leerlingen, met kennis
en kunde over de belangrijkste aspecten van een groen schoolplein
-  een strategie en stappenplan om de droom te realiseren, inclusief
uitvoerbaar schetsontwerp en begroting
- een ondersteunend netwerk van professionals, die het uitvoeringstraject vergemakkelijken en/of mogelijk maken (denk aan Gemeente
Amersfoort, Waterschap Vallei en Veluwe, Springzaad-hoveniers)
- de organisatie van een eerste werkdag; op naar die eerste spade in de
grond!

Investering StartHulp
Deelname aan de StartHulp kost -per school- €2.499,- (incl. BTW). Dat is
minder dan de helft van de totale deelname kosten; Gemeente Amersfoort
financiert de rest. Om er samen een geslaagd project van te maken is bovendien een tijdsinvestering van leerkrachten / directie vereist. We adviseren
graag over deze benodigde tijdsinzet.

Casus meet-ups
Of je school al een tijdje op weg is of net begonnen; met en van elkaar leren is een krachtige manier om praktijkkennis op te doen. Daarom organiseren we 6  casus meet-ups waarin jouw vraagstukken, problemen en uitdagingen centraal staan. Bijeenkomsten vinden plaats in Het Groene
Huis (Landgoed Schothorst) en op de deelnemende scholen.
Thema meet-ups
Schuif aan bij 3 themabijeenkomsten, die ingaan op herkenbare uitdagingen, zoals veiligheid, financiering
en beheer. Deze meet-ups vinden plaats in het Groene Huis (Landgoed Schothorst). Naast de inhoudelijke
expertise van een spreker staat ook op deze bijeenkomsten uitwisseling van praktijkkennis voorop.
Excursies

december 2018

Goede voorbeelden inspireren én scherpen eigen dromen en ideeën. Leer ook van minder
geslaagde projecten; wat zou een initiatiefnemer de volgende keer anders doen? Tijdens drie
excursies bezoeken we een aantal groene schoolpleinen in de regio Amersfoort. Excursies organiseren we zowel doordeweeks, als op een zaterdag(ochtend).

Werkplaats Groene Schoolpleinen is een initiatief van Coöperatie 033GROEN (www.033groen.nl) én Samenwerkstad (www.samenwerkstad.nl)
en wordt ondersteund door CNME Amersfoort. Neem contact op met Fabian Brökelmann (06-48 65 80 98 / info@samenwerkstad.nl) voor meer
info over deelname aan de Werkplaats Groene Schoolpleinen 2017-2018.

