Onze aanpak
Samen groeien

9

8

Zelf zaaien, oogsten
en bereiden

Samen beter
voor buiten

10
7

Gezamenlijke
aftrap

5

Samen bouwen

Ontwerpwedstrijd

Het groene schoolplein wordt
onderdeel van het lesprogramma
Onderhoud met kinderen,
leraren, ouders en buurt

Samen onderhouden

6

Planten met
kinderen, leraren
en ouders

4

Maak kennis met onze coaches
Onze coaches zijn gespecialiseerd in het leggen van verbindingen met alle betrokkenen binnen dit project.
Daarom koppelen wij u aan een eigen coach die het participatieproces met de kinderen, leraren, ouders, de
buurt én de gemeente volledig voor u coördineert.

2

3

Subsidieaanvraag

Interesse?
Ziet u net als wij de toegevoegde waarde van het groene schoolplein en staat u open voor een informerend
gesprek? Neem contact op met uw dichtstbijzijnde vestiging van Dolmans Landscaping Group of kijk voor
meer informatie op: www.dolmanslandscaping.com/groeneschoolpleinen
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Onze mogelijkheden

8 bouwstenen
Wij geloven dat het groene schoolplein
aan 8 bouwstenen moet voldoen.

spelend ontdekken
& leren
beweging
& avontuur

1

moes- en kruidentuintje

2

schuurtje met groendak en/of zonnepanelen

3

overdekt buitenlokaal met schoolbord

4

biodiverse beplanting voor vlinders,
insecten en vogels

6
2

1

4

3

Samen groeien
Binnen het onderwijs staat het kind centraal. Alles is erop gericht
om het kind te laten groeien. Niet alleen binnen de klaslokalen vindt
ontwikkeling plaats, maar ook daarbuiten is een gezonde ontwikkeling
van het kind belangrijk. Het schoolplein is het verlengstuk van het
onderwijs. Tijdens én na schooltijd!

Positieve effecten
Een groene omgeving heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties van kinderen. En daar willen we
graag een bijdrage aan leveren. Samen met de kinderen, ouders
en leraren bouwen we het ideale groene schoolplein.
We bouwen een onderhoudsvriendelijk en speelerosie bestendig groen
schoolplein. De kinderen kunnen zelf zaaien en oogsten en de oogst
vervolgens zelf bereiden. Bovendien wordt het groene schoolplein
onderdeel van het lesprogramma.
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12 insectenhotels
13 wilgentunnel
14 wadi voor afvoer/opvang hemelwater
15 zitmuren van circulair materiaal
16 verkoelende leibomen
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Wat kunnen kinderen ontdekken op het groene schoolplein?

23 speel- en klimtoren
24 klimaatboom
25 voetbalveld op herbruikbare en
waterdoorlatende halfverharding
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Bekijk de hele plattegrond op www.dolmanslandscaping.com/groeneschoolpleinen
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