OPENSTELLEN

INSPIRATIE

Projectoproep
GROENE
SPEELPLAATS

Surf alvast eens naar...
Waarom speelplaats openstellen?

Pimp je speelplaats

Aangezien er steeds minder ruimte is voor kinderen
om buiten te spelen, zou de groene speelplaats dé
buurtspeeltuin bij uitstek kunnen worden.

Op de website vind je tal van inspirerende voorbeelden en
vind je bovendien een stappenplan en tal van methodieken
om aan het werk te gaan.

Uiteraard zijn er grenzen aan het openstellen en wordt
er niet gevraagd om de speelplaats permanent open
te stellen. Misschien kan woensdagnamiddag of in het
weekend wel? Of een schoolvakantie? De stad daagt
jullie uit hier zeker eens over na te denken.

Springzaad

Bovendien zou de stad hier ook een rol in kunnen spelen
en wil ze hierover met de school zeker in gesprek gaan.

Slimgedeeld.be

Surf alvast eens naar www.slimgedeeld.be waar je nog
meer voordelen vindt om je speelplaats (en eventueel
ook andere infrastructuur) open te stellen. Ook een
stappenplan, voorbeelden en een eventueel plan van
aanpak kan je op deze website bekijken.

Meer ruimte voor natuur en kinderen! Maar hoe doe je
dat? Check de website voor een stappenplan, enkele
voorbeelden en op welke manier je te werk kan gaan.

Kind en samenleving

Op de website van kind en samenleving kan je ook heel
wat inspiratie halen uit de publicatie ‘De speeltijd, maak
er spel van!’

Regionaal landschap Schelde-Durme

Neem de brochure ‘cool van nature’ op deze website eens
door en kom stap per stap te weten hoe je met de hele
school tot een groene en avontuurlijke speelplaats kan
komen.
Veel succes!

Broederschool Basisschool Driegaaien

Villa Da Vinci

WAAROM
MEEDOEN?
“ Buiten spelen is voor kinderen
nog altijd één van hun favoriete
bezigheden, maar het is niet evident
daar nog ruimte voor te vinden in hun
buurt. Dat maakt de schoolspeelplaats
belangrijker dan ooit! “

HOE MEEDOEN?

WIJ KIJKEN UIT
NAAR JULLIE
VOORSTEL!

Projectoproep
De stad lanceert zowel in 2017 als in 2018 een oproep
om de schoolspeelplaats te vergroenen. Er is een
bedrag van 45.000 euro voorzien om de geselecteerde
vergroeningsprojecten te ondersteunen. De ondersteuning
kan door de jury zowel toegewezen worden voor de opmaak
van het ontwerp als voor de uitvoering van de vergroening.

Criteria
Een groene speelplaats voor uw school?

Heeft uw school ideeën rond het vergroenen van de
schoolomgeving? Dromen de leerlingen van een groene
speelplaats?
Kinderen spenderen een behoorlijk deel van hun tijd op
de speelplaats en daarom is het belangrijk dat dit een
kwaliteitsvolle buitenruimte is.
De gemiddelde Vlaamse speelplaats is echter vaak grijs,
vlak, monotoon en weinig prikkelend. Bij investeringen
wordt er vaak gegrepen naar dure speeltuigen en
rubberen tegels waar teveel kinderen ‘om beurt’ eens op
spelen. Kiezen jullie er als school voor om het anders aan
te pakken?

Op basis van onderstaande criteria wordt een selectie en
het bedrag van de subsidie bepaald:
- participatie van de leerlingen
- betrokkenheid van leerkrachten, het schoolbestuur, de
directie en de ouders
- ruimte voor vergroening
- visie op vergroening
- openstellen van de speelplaats buiten de schooluren

Presentatie
De betrokken leerlingen, leerkrachten , vertegenwoordigers
van de ouderraad en/of directie worden uitgenodigd
om hun visie en ideeën te komen toelichten op
woensdagnamiddag 22 november 2017 in het stadhuis.
Laat tegen 8 november weten of jouw school aanwezig
zal zijn. Nadien ontvang je het exacte uur en de locatie
waarop de delegatie verwacht wordt.
Komt deze oproep te vroeg voor jouw school? Geen nood:
in 2018 wordt een gelijkaardige oproep gelanceerd!

INTERESSANTE LINKS

www.pimpjespeelplaats.be
www.springzaad.be
www.k-s.be
www.rlsd.be
www.slimgedeeld.be

MEER INFORMATIE?

Helena Bonne, deskundige duurzaamheid
Helena.Bonne@sint-niklaas.be, 03 778 32 02
Laura Van de Vyver, coördinator kindvriendelijkheid
Laura.Vandevyver@sint-niklaas.be, 03 778 35 13
V.U.: Wout De Meester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas
Villa Da Vinci

