Het workshopprogramma “Groene Schoolpleinen”

Ontstaan van het programma:
Veel scholen hebben met financiële hulp van Fonds 1818 een
Groen Schoolplein kunnen aanleggen. Bij een aantal scholen bleek helaas dat na
verloop van tijd het plein niet goed werd onderhouden en dat de pleinen niet zo
goed werden gebruikt als voorheen gehoopt. Dat is erg jammer en een beetje zonde
van al het geld dat in de schoolpleinen werd gestoken.
Fonds 1818 wil daarom voor het onderhoud, gebruik en beheer van het Groene
Schoolplein de scholen een steuntje in de rug geven en biedt daarom het
workshopprogramma ‘Groene Schoolpleinen’ aan.
Voor de nieuwe schoolpleinen (vanaf 2015) heeft Fonds 1818 deelname aan het
workshopprogramma als voorwaarde gesteld.
Het workshopprogramma wordt door Fonds 1818 gratis aan de scholen aangeboden.
Alleen al in de regio Den Haag hebben zo’n 50 scholen het workshopprogramma
inmiddels gevolgd.
Wat wordt er in het workshopprogramma behandeld?
In drie workshops, van ongeveer anderhalf uur, wordt er gekeken naar het
onderhoud, gebruik (educatie) en beheer van het groene schoolplein.
Onderhoud: Wat staat er op het plein en wie is er verantwoordelijk voor het
onderhoud? Wat doet de school zelf? Welke werkzaamheden moeten op welk
moment worden uitgevoerd en hoe? Indien gewenst: hoe kun je leerlingen betrekken
bij het onderhoud?
Gebruik: Welke activiteiten of lesjes kunnen op dit schoolplein worden uitgevoerd?
Waar vind ik leuke/makkelijke lesjes (zonder veel voorbereiding)? Op het plein zelf
laten we wat voorbeelden in de praktijk zien.
Beheer: In de workshop beheer kijken we naar de gewenste manier van beheren en
proberen we een stevige(re) structuur neer te zetten. Door naar een aantal aspecten
te kijken en eventueel knopen door te hakken, hopen we het beheer voor nu en in de
toekomst te waarborgen.
Omdat iedere school en ieder plein weer anders is, worden de workshops aangepast
aan de wensen van de school. De ene school wil bijvoorbeeld aandacht voor het

bijhouden van de moestuin en heeft het beheer op orde en de andere school heeft
juist meer behoefte aan tips voor educatie of beheer.
Bij de workshop over onderhoud of de moestuin kan een hovenier meekomen die
precies kan aangeven wat (en hoe!) er op het Groene Schoolplein aan onderhoud
moet gebeuren. In een bij de workshops behorende kalender kunnen deze
activiteiten direct worden opgeschreven.
Voorafgaand aan de workshops wordt er een ‘intake-bezoekje’ gebracht aan de
school. Dit om te kijken wat de mogelijkheden of problemen met het plein zijn en om
te horen welke onderwerpen er bij de workshops aan bod moeten komen.
Wie geeft de workshops?
De workshops worden gegeven door Elize Boerman van ‘Juffertje in ‘t Groen’ samen
met Mariette Nijssen van NME- Den Haag en een hovenier.
Wanneer en waar worden de workshops gegeven?
De workshops worden gegeven op de school zelf. Data en tijd worden in overleg met
de school vastgesteld.
Wie nemen er deel aan de workshops?
Bij onderhoud, beheer en gebruik (educatie) zijn soms verschillende mensen
betrokken. Ouders, een conciërge of betrokken buurtbewoners kunnen zich
bemoeien met onderhoud en beheer en leerkrachten met gebruik en educatie. Het is
dus mogelijk dat bij de verschillende workshops verschillende mensen aanwezig zijn.
Maar soms doet het hele tuinteam/de pleincommissie gewoon alle drie de
workshops.
Voor workshop ‘educatie’ kunnen wij ook een (kortere) presentatie geven op een
studie- of vergaderdag. In dat geval laten we het praktijkdeel weg.
Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij:
Elize Boerman,
jufingroen@gmail.com,
telefoon: 06-25474907

