
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 gedurende één jaar dromen, ideeën 

en wensen uit in een concreet, haalbaar én 

realistisch plan van aanpak, incl. schetsont-

werp. De StartHulp biedt jullie ‘werkgroep 

groene schoolpleinen’: 

Procesbegeleiding: we inspireren en moti-

veren, schuiven aan bij werkgroep-overleg-

gen en halen kennis en kunde uit de school-

gemeenschap naar boven. We agenderen 

onmisbare onderwerpen, dragen ideeën aan 

voor het vormgeven van het participatie-

proces en dragen zorg voor het zetten van 

stappen.

Praktische hulp & ondersteuning: we 

helpen bij het opstellen van jullie eigen 

Programma van Wensen. Met die wensen-

lijst werken we, tezamen met een Spring-

zaad-ontwerper (www.springzaad.nl), ver-

volgens een schetsontwerp, begroting en 

plan-van-aanpak uit. Aan het eind van het 

traject bereiden we samen de eerste werk-

dag 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 professi-

onals, die het uitvoeringstraject verge-

makkelijken 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.
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Waarom een  
groen schoolplein?

Groene pleinen:

C Dragen positief bij aan de gezond-

heid, het welzijn én welbevinden 

van leerlingen (denk aan minder 

stress, pestgedrag en overge-

wicht); 

C Hebben een positieve invloed op 

de concentratie –en dus school-

prestaties – van kinderen; 

C Bieden tal van mogelijkheden 

voor veelzijdig en intensief bewe-

gen, creatief buitenspelen én het 

verleggen van grenzen; 

C Brengen leerlingen op laagdrem-

pelige wijze in contact met de 

natuur;

C Bovendien: een natuurlijk inge-

richt plein zorgt voor verkoeling, 

extra mogelijkheden voor water-

berging en een goede leefom-

geving voor vogels, zoogdieren, 

wilde planten, vlinders, enz. 

“Kinderen de natuur en het 
natuurlijk spelen ontzeggen 
staat in feite gelijk aan kinde-
ren zuurstof onthouden.”

(Richard Louv. Het laatste kind 

in het bos. Hoe we onze kinderen 

weer in contact brengen met de 

natuur. 2007)

Foto’s van boven naar beneden: 1. KDV Aalberselaan Amstelveen, Het Wilde Land, 2. Speeltuin Kameleon 

Utrecht, Bureau Niche, 3. Schoolplein, De Twee Heren, 4. Speeltuin Kameleon Utrecht, Het Wilde Land



Al actief bezig met 

het vergroenen van 

jullie plein - en 

zoekend naar verdie-

ping én verbreding?

Sluit aan bij dé Groene plein-community 

van Amersfoort en ontmoet andere scholen 

op de werkplaatsbijeenkomsten!

Als deelnemer van de StartHulp is jouw 

school automatisch lid van de groene plein 

community en welkom op de werkplaats-

bijeenkomsten. Maar de community is 

daarnaast ook bedoeld voor alle scholen in 

Amersfoort die met een groen schoolplein 

bezig zijn. Het maakt immers niet uit of je 

school al een tijdje op weg is of net begon-

nen; met en van elkaar leren is een krachtige 

manier om praktijkkennis op te doen. 

Naast de uitwisseling met andere scho-

len staat op elke bijeenkomst één thema 

centraal waarvoor we een expert/ spreker 

uitnodigen.

C Ontmoet andere scholen die actief zijn 

met het vergroenen van schoolpleinen.

C Vergroot je netwerk onder groene 

schoolplein-experts en professionals van 

Gemeente Amersfoort en Waterschap 

Vallei en Veluwe.  

C Breng tijdens werkplaatsbijeenkomsten 

joúw vragen, problemen én oplossingen 

in en wissel praktijkkennis en ervarings-

kunde uit met initiatiefnemers van andere 

scholen en experts.

C 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.

C Dankzij fi nanciële steun van Gemeente 

Amersfoort en de Provincie Utrecht is deel-

name aan de bijeenkomsten kosteloos.

“Het proces voor de ont-
wikkeling van ons eigen 
groene plein maakte 
veel energie binnen onze 
school vrij. Dankzij be-
trokkenheid van ouders, 
leerkrachten én kinderen 
zijn we tot een creatief en 
breed gedragen schets-
ontwep gekomen. En de 
eerste schep staat inmid-

dels in de grond!”

(Marieke den Hartog en To-

nia Oskam, Prins Willem Al-

exanderschool; deelnemers 

werkplaats 2016/ 2017)

Werkplaatsbijeenkomsten
2019/2020:
Donderdag 18 april   

Startbijeenkomst 

Een groen Schoolplein: hoe kom je daar?  Hoe pak 

je het aan? Welke stappen doorloop je?

Dinsdag 7 mei

Draagvlak

Hoe creëer je draagvalk en hoe houd je het vast?

Donderdag 6 juni 

Natuurspelen

Waarom zijn groene schoolpleinen zo belangrijk 

voor de ontwikkeling van kinderen?

Dinsdag 16 juli  

Excursie

Inspiratie- fi etsexcursie naar verschillende groe-

ne schoolpleinen in Amersfoort

Donderdag 12 sept 

Het blauw groene Schoolplein

Stenen eruit, groen/blauw erin: Samen focussen 

op de blauwe onderdelen van het schoolplein. 

Welke maatregelen zijn klimaateffectief en leuk 

voor gebruik?

Dinsdag 15 okt

Educatie

Hoe gebruik je je schoolplein in je lesprogramma?

Donderdag 14 nov

Veiligheid en spelen 

Een inspecteur neemt ons mee. Wat zijn de 

risico’s en welke risico’s kunnen we aanvaarden?

Dinsdag 14 jan

Beheer

Wat komt er in het beheer en onderhoud 

allemaal op ons af?

Donderdag 13 feb

Afsluiting

Samen met de scholen die in 2019 zijn gestart met 

het vergroenen van hun schoolplein blikken we 

terug; wat hebben de starthulp scholen gereali-

seerd, hoe is het gegaan. Welke successen hebben 

we ehaald, wat is er gemist.

Locatie het Groene Huis en op groene plein 

pioniers-scholen.

De avonden zijn van 19.00u tot 21.00u met inloop 

vanaf 18.45u.  Met koffi e, thee en koek!

Met de Excursie op 16 juli starten we eerder: 

17.00-20.00 uur.

Werkplaats Groene Schoolpleinen is een initi-

atief van Springzaad Amersfoort en wordt uitge-

voerd door Coöperatie 033GROEN en Samen-

werkstad. Neem contact op met een van de groene 

plein coördinatoren: Serai Bressers | 06-16390264 

| post@033groen.nl en Fabian Brökelmann | 

06-48658098 | info@samenwerkstad.nl. Meer 

informatie is terug te lezen op www.033groen.nl/

groeneschoolpleinen. Hier kun je je ook opgeven 

voor de Werkplaats nieuwsbrief.

“Het klimaat verandert, 
we krijgen steeds meer te 
maken met overlast door 
hevige neerslag en hitt e. Als 
waterschap werken we aan 
een leefbare stad, voor nu 
en in de toekomst. De kin-
deren 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)

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

(Roos, een ouder op basis-

school de Kubus, een van de 

scholen die deelnam aan de 

werkplaats 2016/2017)
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