Van idee naar
officiële opening
1

Een werkgroep vormen

Een groen schoolplein realiseren kun je
niet alleen. Begin daarom met het vormen
van een werkgroep. Zorg dat in ieder geval
een leerkracht en/of directielid, een ouder
en eventueel een buurtbewoner deel
uitmaken van het team.

2

Dromen opschrijven

Voordat je start met de ontwerpfase, is
het belangrijk om stil te staan bij de vraag
waarom jullie een groen schoolplein willen. In deze fase verzamel je wensen, deel
je dromen met elkaar en bepaal je wat de
praktische r andvoorwaarden zijn.

3

Betrek anderen

Door kinderen, ouders en buurtbewoners
vanaf het begin te informeren en mee te
laten denken, creëer je betrokkenheid
en eigenaarschap. Een excursie naar een
geslaagd voorbeeldproject of het uitnodigen van een ervaringsdeskundige kan
mensen enthousiast maken en weerstand
wegnemen.

4

Ideeën verzamelen

Om te komen tot een afgewogen
programma van eisen, verzamel je de
wensen, behoeften en voorwaarden die
er leven onder de diverse betrokkenen.
Dit kan bijvoorbeeld met brainstorm
sessies of door kinderen maquettes te
laten knutselen.

5

Eerste ontwerp maken

Met de werkgroep en een ontwerper
maak je een eerste ontwerp. Uitgangspunt
vormt de manier waarop het plein gebruikt
gaat worden voor spel en educatie. Houd
in het ontwerp rekening met de dromen
en ideeën die jullie hebben opgehaald in
stap 4.

6

Op zoek naar geld

Een groen schoolplein aanleggen en
onderhouden kost geld. Ga op zoek naar
subsidie en fondsen die het plein willen
financieren en stel een fi
 nancieel plan op
met een begroting.

7

Ontwerp checken

Eerste ontwerp klaar? Toets het m
 eteen
door het voor te leggen aan betrokkenen,
leerkrachten en leerlingen. Vaak ontdek
je daardoor eenvoudige manieren om het
ontwerp nóg beter te maken.

8

 efinitief ontwerp maken en aanleg
D
voorbereiden

Samen met de ontwerper verwerk je de
feedback in een definitief ontwerp. Stel
samen met de werkgroep en de hovenier
een uitvoerbaar beheer- en onderhoudsplan op. Werk de b
 egroting bij.

9

Aanleg

Een groen schoolplein aanleggen doe je
met elkaar: met kinderen, leerkrachten,
ouders, buurtbewoners en een ervaren
hovenier. Een ervaren hovenier kent de
veiligheidseisen en houdt hier rekening
mee bij de aanleg.

10 Gebruik
Als het nieuwe plein klaar is, wordt
dit natuurlijk gevierd. Een feestelijke
opening zorgt voor een vrolijk moment
waarop alle betrokkenen met elkaar het
succes kunnen vieren.
Bron: Toolkit voor scholen, Het 10-stappenplan naar een
groen schoolplein. Natuur voor elkaar.
www.natuurvoorelkaar.nl/project/groene-schoolpleinen

