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Inhoud werksessie
Werksessie

1. Beheer en onderhoud

2. Biodiversiteit vergroten

3. Waterdoorlatend schoolplein



Beheer en onderhoud



B
erlijnBeheer en onderhoud groen schoolplein: 

intensiever dan grijs schoolplein



Waar aan denken:

ondergrond maaien, vegen, harken, bijvullen, ..

speeltoestellen controleren, schoonmaken, zand bijvullen, ..

speelaanleidingen controleren, schoonmaken, .. 

planten-geveltuinen, borders (bij)planten, wieden, snoeien, bemesten, ..

planten-struiken/hagen (vorm)snoei, wieden, ..

planten-bomen (vorm)snoei, controleren, ..

moestuin zaaien, planten, wieden, stekken, oogsten, water geven, 
spitten, ..

wateronderdelen controleren, verversen,..

algemeen vegen, afval opruimen, ..



Neem beheer en onderhoud mee tijdens ontwerpen



Wat zijn voordelen van beheer groen schoolplein?

Betrekken leerlingen: 
 Andere kwaliteiten aan bod
 Natuuronderwijs al doende
 Beweging en afwisseling 

Betrekken ouders en buurt: 
 Verhogen ouderbetrokkenheid
 Buurt betrokken: oogje in het zeil



Met welke partijen ga je onderhoud en beheer doen?

• Hovenier: vakwerk, zoals snoeien van fruit ed

• Ouders en vrijwilligers: 3 x per jaar een werkdag 
voor het grovere werk, herstel ed

• Team en leerlingen: kleiner onderhoud per week 
of maand



Beheer en –beleefkalender: mooi middel

• Beheerstaken : wat en wie?
• Beleef-activiteiten voor leerlingen
• (natuur)lessen

Voorbeelden: www.onsgroeneschoolplein.nl

• Per groep een eigen stukje / onderwerp
• Integratie van onderhoud en beleving groene plein 

in je lesprogramma

http://www.onsgroeneschoolpleinnl/


Grenzen verkennen
Aanvaardbare risico’s nemen
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2. Vergroten van de biodiversiteit. 

Subsidievoorwaarden: “Van de aanvrager wordt 
gevraagd in het projectplan op te nemen op welke 
wijze de biodiversiteit op het Groene Schoolplein 
wordt vergroot. Dit kan door te kiezen voor bij 
voorkeur inheemse beplanting die goed is voor 
insecten en vogels of bijvoorbeeld door vogelhuizen 
of een insectenhotel te plaatsen. 



Waarom meer biodiversiteit?

• Goed voor planten en dieren.
• Natuurwaarde verhogen.
• Kinderen ontdekken dieren rond school (vogels, 

vlinders, insecten)



Waar moet ik voor kiezen?



Wat kan ik samen met de kinderen doen? 

Veel! O.a. 

• Maken van ‘zaadbommen’
• Bouwen van insectenhotels
• Vogelhuisjes knutselen 
• Hoekjes maken van dode boomstammen



Ook wens van provincie: waterdoorlatende grond. 




