
MOTIVATIEFORMULIER SCHOOLPLEINEN REVOLUTIE DRENTHE

Datum

ALGEMENE GEGEVENS
Naam school

Contactpersoon

Straat   Huisnummer

Postcode Plaats

Aantal leerlingen Onderwijstype

Onderwijsconcept  Schoolbestuur

Bouwjaar school Jaartal laatste grootschalige renovatie schoolplein

Korte omschrijving van de school

Beschrijf kort waarom jullie schoolplein onderdeel zal moeten uitmaken van de Schoolpleinen Revolutie 
Drenthe, wat is het belang voor jullie school? 

Wat zijn de huidige kenmerken van het schoolplein qua ligging, inrichting en gebruik (positieve en 
negatieve aspecten)? (Voeg een aantal foto’s toe aan de mail die je stuurt.)
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BUURT EN WIJK
Wat is de huidige functie van het plein voor de school en voor de buurt?

Is het plein (ook buiten schooltijd) toegankelijk? Hoe is dit te faciliteren of wordt dit gefaciliteerd?

Is het schoolplein rookvrij?

Hoe is de buurt op dit moment betrokken bij de school/het schoolplein? Welke mogelijkheden zien jullie 
om de buurt te betrekken bij de realisatie van een nieuw plein?

PEDAGOGISCHE EN EDUCATIEVE VISIE

Hoe gaan jullie borgen dat het plein in de toekomst wordt gebruikt als buitenlokaal? Welke mogelijkheden 
zien jullie hiervoor in het huidige onderwijsaanbod en hoe kan dit in de toekomst anders/beter worden 
door de realisatie van een nieuw plein? 

Wat is jullie pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen in relatie tot de inrichting van een 
schoolplein waar natuur/klimaat, sport/bewegen en kunst/cultuur samenkomen?

Hoe maakt natuur-, cultuur- en bewegingseducatie deel uit van het huidige en toekomstige 
onderwijscurriculum?
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DRAAGVLAK
Wie zijn op dit moment de initiatiefnemers binnen de school voor een nieuw schoolplein en het gebruik 
hiervan? (Hier graag de rol benoemen, bijvoorbeeld leerkrachten groep 4 en 6 en ouder kind groep 4.)

Hoe gaat de school het personeel, de leerlingen, ouders en omwonenden betrekken bij het ontwerp, 
aanleg, beheer en onderhoud van het nieuwe schoolplein? Zijn deze groepen op dit moment al 
betrokken?

Hoeveel tijd kan er vanuit het schoolpersoneel besteed worden aan ontwerp, participatieproces, beheer 
en onderhoud van het plein? 

BORGING EN CONTINUÏTEIT
Hoe is het huidige beheer en onderhoud van het schoolplein geregeld?

Hoe wordt het toekomstige beheer en onderhoud van het schoolplein geregeld? 

Hoe regelen jullie de vereiste minimale 20.000 euro aan cofinanciering? Uit welke middelen is dit 
beschikbaar gekomen? Zijn dit eigen middelen of middelen van derden? 

Hoeveel tijd kan er vanuit het schoolpersoneel besteed worden aan het geven van buitenles op het 
plein? 

Hebben jullie al contact gehad met de gemeente over jullie plannen met het plein? Zo ja met wie?


	datum: 
	naam school: 
	straat: 
	huisnummer: 
	postcode: 
	plaats: 
	aantal leerlingen: 
	onderwijstype: 
	onderwijsconcept: 
	schoolbestuur: 
	bouwjaar school: 
	jaar laatste renovatie: 
	omschrijving school: 
	belang van meedoen: 
	kenmerken schoolplein: 
	contactpersoon: 
	BW-functie: 
	BW-toegankelijkheid: 
	BW-rookvrij: 
	BW-betrekken buurt: 
	PE visie-wat is visie: 
	PE visie-curiculum: 
	PE visie-borgen: 
	draagvlak - initiatiefnemers: 
	draagvlak - betrekken: 
	draagvlak - tijdsinvestering opzetten: 
	borging - beheer nu: 
	borging - beheer straks: 
	borging - financiering: 
	draagvlak - tijd lesgeven: 
	borging - contact bij gemeente: 


