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DRAAGVLAK? 

WIE HEB JE NODIG? 



DOE HET NIET ALLEEN! 

Groen schoolplein is: 

  - leuk 

 - mooi 

 - gezond  

 



WELKE PARTIJEN KOM JE TEGEN? 

         DE ENTHOUSIASTELING 

     (meerdere opties mogelijk)                       



                         DE NEGATIEVELING 

                    (meerdere opties mogelijk) 



                       BELANGHEBBENDEN 

                    (meerdere opties mogelijk) 



PARTIJEN 
✓ OUDERS                    ✓ LEERKRACHTEN 

✓ BUURTBEWONERS    ✓ KINDEREN 

✓ BSO/NSO                 ✓ GEMEENTE 

✓ ANDERE SCHOLEN 



EEN RICHTINGGROEN! 

✓ Veelheid aan partijen maakt het complexer 

✓ Veel wensen waar je rekening mee kunt 
/moet houden 

 
✓ Pas op voor valkuilen! 



WAAR BEGIN JE MET 

DRAAGVLAK? 
✓ Leerkrachten-Ouders-Kinderen 

 
✓ Directe omgeving - Buurt – BSO 

 

 ✓ Gemeente  
(eigenaar van het terrein) 



VOLGORDE VAN OVERLEG 

✓ TEAM LEERKRACHTEN  

   (zowel de positieveling  

    als de negatieveling) 

✓ OUDERS 

  
✓ GEMEENTE  wat 

mag en kan er 

allemaal?  



DRAAGVLAK IN SCHOOL 

✗ Ik weet niets van planten!  

   Zullen we dat wel doen? 

✗ Wanneer moet ik dat doen,  

in het groen werken?.... 

✗ Ouders zullen wel blij worden 

van al die vieze kleren …. 

✗ Wie gaat dat allemaal  

betalen? 



BEREN OP DE WEG (VERJAGEN!) 

✓ Niet iedereen hoeft groene vingers te hebben 

✓ Het is leuk voor de KINDEREN! 

 ✓ Vele handen maken licht werk 

✓ Mogelijkheden van het  

 inhuren van deskundigen 

✓ Bij fondsen gelden werven 



   OVERLEG  

Overleg met partijen die direct te maken 

hebben met het schoolplein: 

 

– Team leerkrachten en BSO 

– Ouders en Kinderen 

– Buurt 

– Gemeente  

   (eigenaar grond) 



INVENTARISEER WENSEN 

✓ Informatieavond ouders en/of buurt 

✓ Brainstorm met leerkrachten 

✓ Presenteer ideeën aan kinderen 

✓ Overleg met gemeente  

    (juiste personen aan tafel)  

✓ Workshops ‘Groen’voor  

    school en/of buurt organiseren 

✓ Ga op bezoek bij groene schoolpleinen / 

    speelplekken (leuk schoolreisje!)   



DRAAGKRACHT EN AMBITIE 

✓ Hoe meer draagkracht, hoe groter de kans 
is op realisatie 

 
✓ Continuïteit in draagvlak 

 moet geborgd blijven 

✓ Grote draagkracht?  
Dan kan de ambitie ook hoger! 

 



HIER DOEN WE HET VOOR 



    VEEL SUCCES! 

Basisschool De Vuurvogel, Zoetermeer 
Linda Koenen (kartrekker en ouder) 
06-23372948 
Pasja.koenen@ziggo.nl 
 


