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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?

“ 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! “

SAMEN MAKEN WE DE STAD VAN MORGEN

HOE MEEDOEN?
Projectoproep
De stad lanceert een oproep om de schoolspeelplaats te vergroenen. Er is een bedrag van
45.000 EUR 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
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
- eetbaar groen

Presentatie
De betrokken leerlingen, leerkrachten, vertegenwoordigers van de ouderraad en/of directie worden uitgenodigd om hun visie en ideeën toe te lichten op woensdagnamiddag 24
november 2021 via Teams. Laat tegen 10 november weten of jouw school graag deelneemt.
Schrijf je in via duurzaamheid@sint-niklaas.be. Nadien ontvang je het exacte uur waarop
de delegatie zich kan aanmelden.
Komt deze oproep te vroeg voor jouw school? Geen nood: in 2022 wordt een gelijkaardige
oproep gelanceerd!
Meer informatie?
Gerben Van Schoote, deskundige duurzaamheid, gerben.vanschoote@sint-niklaas.be, 03 778 32 02
Steven Van Bockstal, deskundige jeugd, steven.vanbockstal@sint-niklaas.be, 03 778 35 14
V.U.: Wout De Meester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas
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