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STAP VOOR STAP
“Als ouder van twee kinderen vind ik het erg
belangrijk dat zij veilig en goed kunnen spelen.
Daarom ben ik vorig jaar in een werkgroep
gestapt met de schooldirecteur, een aantal
leerkrachten en een andere ouder. We hebben
besloten de realisatie van het plein per fase aan
te pakken en hier elke keer de financiën bij
te vinden, bijvoorbeeld met een sponsorloop.
De eerste fase, het vervangen van een groot
speeltoestel, is nu afgerond. Na een oproep in
de nieuwsbrief van school heeft een twintigtal
ouders de voorbereidende werkzaamheden
uitgevoerd. Wat ik gaaf vind, is dat we als
ouders zo kosten besparen. Later gaan we met
de tweede fase aan de slag. Sommige kinderen
waren teleurgesteld dat het nu langer duurt,
maar stap voor stap komen we er ook wel.”

Aan de slag
Ben je enthousiast over het idee van een
groenblauw schoolplein? Ga dan voor meer
informatie naar groenblauweschoolpleinen.nl.
Je vindt hier onder meer een handig stappenplan om van idee tot uitvoering te komen.
Heb je bijvoorbeeld al over financiering
nagedacht? Zijn er professionals die kunnen
helpen bij het ontwerp? Is er een plan voor
het beheer en onderhoud van het plein?
Met dit soort vragen helpt het stappenplan
je om een gestructureerde aanpak voor jullie
schoolplein te ontwikkelen. En het leuke is:
het hoeft niet allemaal ineens, want alle kleine
beetjes helpen. Stap voor stap kom je ook tot
een goede voorbereiding en een werkbare
uitvoering. Wil je meer weten over eventuele
ondersteuning door de gemeente? Bezoek
dan ook de site van gemeente Alphen aan
den Rijn: alphenaandenrijn.nl/voorscholen.

TEGELS ZIJN SAAI
“Als kinderwethouder staan groenere schoolpleinen bovenaan mijn
takenlijst. Kinderen kunnen dan beter spelen en het is goed voor
het milieu. Mijn eigen schoolplein zou ik ook wel willen veranderen.
Er zijn veel tegels en het is saai. Laatst kregen we een tekenblad
van het schoolplein. Dat heb ik vol met natuur getekend, met bomen
om in te klimmen, gras om minder hard te vallen en modderpoelen
om overheen te springen. Met wethouder Leo Maat wil ik hier graag
verder over praten.”

Marijse Vogel,
kinderwethouder

Met vragen kun je altijd bij de gemeente terecht.
Kijk voor actuele contactgegevens op alphenaandenrijn.nl/voorscholen.

Het schoolplein kleurt

groen en blauw
De natuur draagt bij aan een prettige leeromgeving

De groenblauwe schoolpleinen zijn in opmars. Daarmee
bedoelen we dat schoolpleinen steeds vaker veranderen in
een natuurlijke speelomgeving met water, bomen en (eetbare)
planten. Zo’n inrichting van de buitenruimte heeft veel
voordelen; voor de kinderen, voor het onderwijs en ook voor
de buurt. Daarom stimuleert Gemeente Alphen aan den Rijn
de aanleg van groenblauwe schoolpleinen.
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Laurens van Velzen,
directeur OBS De Vroonhoeve
ambassadeur Groenblauwe schoolpleinen

De gemeente helpt

VAN ONS ALLEMAAL
“Onze doelstelling is om met natuurlijke
materialen en een speelse inrichting onze
kinderen te prikkelen tot ander spelgedrag.
Daarom hebben we de leerlingen nauw
betrokken bij de plannen. Zij hebben
schetsen ingediend, die ook daadwerkelijk
zijn gebruikt in het uiteindelijke ontwerp.
Een voetbalkooi, een jungle-klauterbaan en
een bloementuin: al die ideeën hebben we
verwerkt in het plan, waarvoor ook ouders
en leerkrachten hun input hebben geleverd.
Zo werd het echt een project van ons
allemaal. Nu al zien we dat de sfeer verandert.
Er zijn minder aanvaringen en de kinderen
verzinnen steeds nieuwe spellen.”
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Zoveel voordelen
Wist je dat een schoolplein met water en
groen kinderen uitnodigt tot meer bewegen?
De eerste onderzoeksresultaten tonen
bovendien aan dat het goed is voor de
concentratie en dat de onderlinge sfeer
verbetert. Scholen die het voortouw hebben
genomen om hun plein te vergroenen,
gebruiken de buitenruimte ook voor les
activiteiten. Buiten schooltijd kan het plein
uitgroeien tot een prettige ontmoetingsplek
voor kinderen en jongeren uit de buurt die
willen sporten of chillen. Tot slot draagt
een groenblauw plein ook bij aan een
verbeterde waterafvoer. Genoeg redenen
dus om aan de slag te gaan!

Omdat de gemeente overtuigd is van de meerwaarde van
groenblauwe schoolpleinen, ondersteunen we scholen die
deze uitdaging oppakken. Dat kan op verschillende manieren:
We stellen € 5.000 beschikbaar aan scholen die hun plein
groots onder handen willen nemen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld dat de school ook zelf
investeert en alternatieve financiering aanboort. Op de
website alphenaandenrijn.nl/voorscholen vind je hierover
meer informatie.
We bieden materiaal en mankracht om scholen te ondersteunen
bij de vergroening van het schoolplein. Bij materialen kun
je denken aan faunahotels, regentonnen, beplanting, een
moestuin of een boom. En kun je goed advies gebruiken
bij de aanleg, het onderhoud en het beheer van het plein?
Dan kun je een beroep doen op de expertise en de helpende
handen van onze omgevingsvakmannen!
In samenwerking met Avifauna en IVN hebben wij nieuwe
lesmaterialen ontwikkeld voor natuur- en milieueducatie en
buitenlessen. Leerkrachten kunnen hiermee direct aan de slag,
of eerst een workshop volgen bij Avifauna om te ontdekken
hoe zij het meest uit het NME-programma kunnen halen.

Financiën
De financiën vormen voor veel scholen een struikelblok.
Toch kunnen zij, naast het reguliere renovatiebudget, ook nog
andere geldbronnen aanboren. Samen met het team en met
de leerlingen zijn leuke sponsor- en crowdfundingacties te
bedenken, maar vergeet niet de diverse fondsen en instanties
aan te schrijven die graag een bijdrage leveren aan het verduur
zamen van schoolpleinen.

