Beste School,
Wat fijn dat u een aanvraag doet voor het vignet kwalitatief groen
schoolplein.
Wij vragen u om het formulier hieronder volledig in te vullen. Het volledig
ingevulde formulier stuurt u samen met minimaal 5 foto’s van het plein
naar ons op (waarvan enkele overzichtfoto’s, die een goed beeld geven
van het hele plein en enkele detailfoto’s van elementen, waar jullie het
meest trots op zijn).
Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen belt een van onze vrijwilligers u
op.
De aanvraag wordt beoordeeld op basis van het formulier, de foto’s en het
telefoongesprek.
Na een positieve beoordeling door Stichting Springzaad, ontvangt de
school bericht over de honorering.
De school maakt daarna de aanschafkosten van het vignet over en krijgt
het vignet per post opgestuurd.
Voor een volledige aanvraag stuurt u de volgende stukken naar het
secretariaat van Stichting Springzaad: info@springzaad.nl
1.
2.
3.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier
De ingevulde checklist
5 á 7 foto’s van jullie plein (overzichtfoto’s en details)

Veel succes en plezier met het invullen van de lijst!
We verheugen ons op jullie inzending!

Naam school :
Straat :
Postcode en plaats :
Provincie :
Naam van de aanvrager :
Functie :
Contactgegevens aanvrager:
Datum van de aanvraag :

Aanvraagformulier voor het vignet Groene Schoolpleinen
Beschrijving

Nog niet Voldoende
voldoende

Goed

Opmerkingen

Inrichting
1

Het groene schoolplein biedt een rijk speel- en leerlandschap, waar zowel ruimte is
voor kinderen om vrij te spelen, als voor natuur om zich te ontwikkelen.

2

Minimaal 50% van de bespeelbare oppervlakte van de schoolomgeving heeft een
natuurlijk karakter. We maken onderscheid tussen groen oppervlak (gras, struiken
en bomen), onthard oppervlak (boomsnippers, zand) en verhard oppervlak
(tegels).

3

Bij het ontwerp, de aanleg én het onderhoud zijn kinderen, team, ouders en buren
actief betrokken.

4

Er zijn verschillende vormen van groen te onderscheiden, zoals: speelgroen (spelen
in en met groen), educatief groen, eet- en ruikgroen.

5

De speelplaats heeft een moestuin, waar kinderen groenten en fruit zaaien, telen,
plukken en gebruiken.

6

Een groen schoolplein is ingericht met (overwegend) natuurlijke duurzame
materialen, daarbij staat hergebruik van materialen voorop.

7

De beplanting op een groen schoolplein is bij voorkeur inheems, passend bij de
natuurlijke omstandigheden van die plek en biedt seizoensvariatie.

8

De inrichting van het plein draagt bij aan biodiversiteit.

9

De inrichting van het plein draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast en
hittestress (groene gevels, groene daken, schaduwbomen).

Spelen
10

11

12
13
14
15

16

17

Er is voor kinderen een dynamische natuur te vinden en ze kunnen de natuur van
top tot teen ervaren.
Kinderen van alle leeftijden kunnen grenzen verkennen en aanvaardbare risico’s
nemen.
De speelomgeving biedt plek voor rust en ontmoetingsplekken.
De speelomgeving geeft ruimte aan natuurbeleving.
De speelplaats lokt creatieve vormen van spel en avontuurlijk bewegen uit.
De speelplaats kent veel diversiteit en verscheidenheid van het plein, met
kenmerken als hoog/laag, nat/droog, schaduw/zon.
Kinderen kunnen zowel met abiotische natuur (zoals zand en water) als met
levende natuur spelen.
Er is los, natuurlijk materiaal, waar kinderen mee kunnen exploreren, vernieuwen,
verbeelden en creëren (denk aan zand, takken, stenen, etc.).

Les geven
18

19

Het gebruik van de buitenruimte is geïntegreerd in het lesprogramma. Naast de
mogelijkheden om bijvoorbeeld taal- en rekenlessen te geven op het plein kunnen
kinderen ook leren over planten, dieren, weersverschijnselen en natuurlijke
materialen.
De moestuin van de school wordt structureel ingezet en is onderdeel van het
lesprogramma.

Ambities van de school t.a.v. de verdere ontwikkeling van het groene schoolplein
(Geef hier een beknopte omschrijving van de plannen die de school heeft om het groene schoolplein verder te ontwikkelen.)
Onderdeel
1

Inrichting

2

Spelen

3

Lesgeven

4

Anders

Omschrijving

Gepland voor

