CONFERENTIE
GROENE SCHOOLPLEINEN

Wat?
Wanneer?
Waar?
Voor wie?

Conferentie Groene Schoolpleinen
Vrijdag 17 mei 2019 van 13:30 – 18:00 uur
OBS de Huet, Wolborgenmate 2, Doetinchem
Schooldirecteur, leerkracht, beheerder, lid ouderraad van
basisscholen
Kosten?
Geen
Direct aanmelden? Klik hier
Vragen?
Mail naar gelderland@ivn.nl
Ga aan de slag met het groener en gezonder maken van je schoolplein! Tijdens
deze middag leer je hoe je een groen schoolplein kunt realiseren, gebruiken en
onderhouden. Met inspirerende workshops, voorbeelden uit de praktijk en tips en
trucs van andere scholen.
Geef je nu op, want vol is vol!

Programma
13.30-14.00
14.00-15.00

15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00

Inloop met koffie, thee en iets lekkers van Gaabs
Plenair programma
• Welkom door vertegenwoordiger van provincie Gelderland
en wethouder Ingrid Lambregts (gemeente Doetinchem)
• Inleiding door dagvoorzitter Linda IJmker (IVN Gelderland)
en Jacqueline Kiwitz (BuitenLokaal, Springzaad)
• Panel interview met ervaringsdeskundigen over hun
aanpak van groene schoolpleinen: André Wiesman
(scholenkoepel Essentius), Marcelle Heereveen (OBS de
Huet) en Tobias Geerdink en Hans te Loo (hoveniers van de
Tuinen van Geerdink).
1e ronde workshops*
Pauze met sapjes, iets lekkers van de Stadsboerin
Doetinchem en gelegenheid om rond te kijken
2e ronde workshops*
Napraten met een borrelhapje en een drankje

*Bepaal zelf welke workshops je bezoekt tijdens de dag. Op de volgende pagina zie je welke
workshops er zijn. Bij de ontvangstbalie kun je per ronde een toegangskaartje voor een workshop
uitkiezen. Kom op tijd, dan heb je de eerste keuze!

Workshops

Een goed begin is het halve werk!
Wilma van Nugteren – Jantje Beton

Je weet wat je wilt: een gezond en groen schoolplein! Maar
waar moet je beginnen? Welke stappen kun je zetten en met
wie? Hoe betrek je leerkrachten, ouders, kinderen en andere
organisaties en hoe zorg je voor draagvlak?
In deze workshop ontdek je waar jij kunt starten, hoe je met
elkaar een visie kunt vormen en die kunt verbinden met het
(gezonde) schoolbeleid. De ervaringen die Jantje Beton en
IVN opdeden in eerdere projecten worden ingezet om jou op
weg te helpen, want een goed begin is het halve werk!

Ontwerp en aanleg van een groen schoolplein
Jan Kersten – Bureau Niche

Hoe kom je tot een goed doordacht en gestructureerd
ontwerp voor de buitenruimte met natuurlijke uitstraling?
Hoe betrek je alle gebruikers in het ontwerpproces, zodat
je eindresultaat uitdagend voor kinderen, praktisch
werkbaar, past bij jouw pedagogische visie en didactisch
ondersteunend is? Doe inspiratie op in deze interactieve
workshop, waarin Jan van Bureau Niche je meeneemt
in zijn ervaring met het ontwerpen van natuurlijke
speel- en leerlandschappen, buitenruimtes bij scholen en
kinderopvang.

Realiseer je plannen met crowdfunding!
Hiske Gude – Kentaa online fundraising

Je hebt plannen voor een prachtig groen schoolplein en
daar wil je geld voor inzamelen. De provincie stelt daar
een speciaal crowdfunding platform voor ter beschikking:
www.groenvoorgelderland.nl. In deze workshop leer je
hoe je een succesvolle crowdfundingcampagne start. Wat
zijn de succesfactoren? Wie wil je activeren en wanneer?
Hoe vergroot je het bereik van je campagne? Hoe betrek je
bedrijven of verenigingen? Hoe kun je tegenprestaties op een
slimme manier inzetten?

Schoolplein als groen klaslokaal

Jacqueline Kiwitz – BuitenLokaal & Springzaad, Marjon
van der Steen – NME Plaza
Je hebt (straks) een prachtig groen schoolplein. Wat is de
meerwaarde van een groen schoolplein voor het onderwijs
op school? Want een groen schoolplein biedt meer kansen
dan alleen buiten spelen. Groen betekent dat er dingen te
beleven en leren zijn, maar hoe? En hoe organiseer je dit?
Hoe wordt buitentijd ook leertijd? Hoe koppel je de kansen
die hier liggen aan je huidige onderwijssituatie zonder
dat het veel tijd kost? In deze workshop krijg je
handvatten hoe je methodes
van natuur en bijvoorbeeld
taal, rekenen of aardrijkskunde
kunt uitpluizen op kansen voor
buitenonderwijs. Dus vooral niet
meer, maar wel anders!

Hoe maak je van
schoolmoestuinieren een
succes?

Annerie Rutenfrans – Adviesbureau
Beleef & Weet
In de schoolmoestuin leren kinderen
over de natuur, ze gaan meer groente en
fruit eten en het biedt een onuitputtelijke
inspiratiebron voor andere lessen, zoals rekenen,
taal en wetenschap & techniek. Maar hoe maak je van jouw
schooltuin een succes? Schoolmoestuinieren vind je in allerlei
variaties en het gaat daarbij om maatwerk. Belangrijke
succesfactoren zijn een integrale visie en een goede
voorbereiding die bij jouw school past. In deze workshop
ga je na een inleiding met succesvolle voorbeelden, zelf een
passend plan maken voor een schoolmoestuin.

Hoe beheer en onderhoud ik een groen
schoolplein?

Thomas Geerdink & Hans te Loo – Hoveniersbedrijf De Tuinen
van Geerdink
Heel fijn, een groener plein waar kinderen kunnen spelen,
leren, ervaren, ontdekken, ontspannen… Maar wat brengt
dit met zich mee aan onderhoud? Welke keuzes maak je
bij het ontwerp waardoor jouw groene plein ook mooi
en beheersbaar blijft? Hoe ga je om met veiligheid en
speelerosie? Daarover gaan we het in deze workshop hebben.
Hoveniersbedrijf De Tuinen van Geerdink is gespecialiseerd
in het aanleggen van speelnatuur en groene schoolpleinen.
Kom met je vragen, twijfels en ervaringen en ga terug met
voldoende tips en trucs voor je beheer en onderhoud van je
groene plein! Bij mooi weer gaan we naar buiten!

