Waar staan we
in Nederland als
het gaat om buiteneducatie?

Regiobijeenkomst

Hoe kom ik aan
financiering?

Gezonde Schoolpleinen
Provincie Utrecht
Praktische informatie

Wat: Regiobijeenkomst over het
gezonder en groener maken van de
schoolomgeving.
Wanneer: woensdag 30 november
Tijd: 13:30 – 16:30
Waar: Brede School ‘De Weide Wereld’,
Teunisbloemlaan 48, Utrecht
Kosten: Geen
Direct aanmelden: klik hier
Deze bijeenkomst is bedoeld voor
iedereen die in de provincie Utrecht
bezig is met, of geïnteresseerd in het
groener en gezonder maken van de
schoolomgeving. Dus ben jij bij een
school werkzaam, bijvoorbeeld als
bestuurder, directeur, leerkracht of
facilitair manager? Ben je als ouder,
vrijwilliger of professionals betrokken
bij een groen en gezond schoolplein?
Of wil je hierbij betrokken raken? Dan is

Hoe verbind
ik binnen en
buiten?

deze bijeenkomst interessant voor jou!
Tijdens deze middag leer je hoe je, met
kleine of grote stappen, een gezond
schoolplein kunt realiseren, gebruiken en
behouden. Met inspireerde workshops,
voorbeelden uit de praktijk en tips en
trucs van andere scholen.
Daarnaast zal keynoot spreker Mark
Mieras een lezing houden die jou
fundamenteel anders naar een Gezond
Schoolplein doet kijken.

Met onder andere de volgende workshops:
Programma
• 13:30 inloop met koffie
en thee
• 14:00 keynoot spreker
Mark Mieras over nut en
noodzaak van Gezonde
Schoolplein –
• 14:30 1e ronde workshops
• 15:15 Pauze
• 15:30 2e ronde workshops
• 16:15 afsluiting en
netwerkborrel
Aanmelden kan tot en met
25 november. Klik hier.
Neem voor meer informatie
contact op met Koen Baart,
organisator van deze dag.
Dit kan via k.baart@ivn.nl

Wie

Organisatie

Onderdeel

Julia Donkers

Gemeente Utrecht,
stadsbedrijf

Gerben de Vries

Lector, Marnix
Academie (PABO)

Angelica Sluijter

Brede School Coördinator, De Weide Wereld
Natuurlijk Tuin- en
Landschapsontwerper /
ouderparticipatie trekker
Rietendak School
Jantje Beton

Welke rol speelt de gemeente bij ontwikkeling gezonde
schoolpleinen. Welke kans ligt er voor gemeentelijke
aanpak?
Inzetten van 21st century skills en tripleP, rakend aan
aspecten van burgerschapseducatie, bij het verbeteren
van het schoolplein, vanuit het les idee ’32 lessen voor
de toekomst (Duurzame Pabo).
Over het belang van goede procesbegeleiding bij een
Brede School aanpak. Wie heeft regie?
Over het maken van een ideaal ontwerp voor een
Gezond Schoolplein Wie betrek je wanneer en waarom?
En over de succesfactor ouderparticipatie bij aanleg en
beheer.
Ondernemend kijken naar het schoolplein: inzicht in
mogelijke vormen van financiering en fondsenwerving.
Hoe kan je het lokale natuureducatie aanbod koppelen
aan je gezonde schoolplein? Voorbeelden en mogelijkheden in kaart gebracht.
Hoe borg je buitenles in het schoolprogramma:
“het samen doen vanuit visie leerkrachten”.
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