
Praktisch…
Online introductie:
9 jan 2023, 20.00 - 21.30

Trainingsdag:
27 jan 2023, 8.30 - 17.00 
bij Terra in Assen

Doelgroep: 
Hoveniers, ontwerpers, 
docenten uit het groene 
onderwijs of  NME uit 
noord Nederland.

Kosten:
Dankzij een bijdrage van 
de provincie Drenthe 
kan de cursus 
aangeboden worden 
voor € 169 excl. BTW 
Incl. koffie/ thee/ lunch 
en lesmaterialen (script, 
inspiratiemap en 
brochure)

'De kunst van een groen schoolplein'

Training vergroening van de schoolomgeving voor Noord-Nederland
met excursie naar groene schoolpleinen in Assen

Aanmelden vóór 20 december 2022: info@springzaad.nl *
* Deelname alleen voor mensen uit Drenthe, Friesland en Groningen

Als hovenier, ontwerper of docent weet je
vaak al veel over vormgeving en inrichting,
beheer en onderhoud van de schoolom-
geving. Voor het vergroenen en verduur-
zamen van een groen schoolplein draai jij je
hand dan ook niet om. Of toch wel?

Ken jij de behoeften van spelende en lerende
kinderen, de waarde van een groen school-
plein voor kinderen, ouders en leerkrachten?
Hoe zet je het plein in als een echt buiten-
lokaal: is er plek waar bewegen, ontmoeten,
leren en werken centraal staan? En plek waar
leerlingen in contact komen met groen en
natuur, bewegen, kunst en cultuur?

Hoe wordt en blijft een schoolplein é́cht
groen? Hoe zorg je voor natuurbeleving? Hoe
breng je kinderen in beweging? Hoe zit het
met speelveiligheid? Hoe bouw je een
schoolplein mét de kinderen en ouders?

Wil je antwoorden op deze vragen?
Neem dan deel aan deze training!

WWW.SPRINGZAAD.NL

mailto:info@springzaad.nl


'De kunst van een groen schoolplein’
Training groene schoolomgeving voor Noord-Nederland

09 januari 2023  Online introductie en kennismaking
27 januari 2023  Trainingsdag met excursie in Assen

De training is ontwikkeld door Stichting Springzaad in samenwerking met IVN en in opdracht van provincie Drenthe 

Jullie trainer is:
Anno Kuindersma
ANNO2000, Dronten

Na de online bijeenkomst op 9 januari is er een volle
trainingsdag op 27 januari in Assen, waar al een aantal groene
schoolpleinen zijn, die we gaan bekijken. Daarnaast verdiep je
je inhoudelijk in een theoretische onderbouwing ondersteund
met beelden en verhalen uit de praktijk.

In de cursus staan de thema’s natuur & klimaat, kunst & cultuur,
sport & bewegen centraal. Aansluitend bij het Programma
Schoolpleinen Revolutie Drenthe, waarin schoolpleinen
worden ontwikkeld tot een Buitenlokaal. Dit lokaal prikkelt de
fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van
natuur en klimaatadaptatie. Meer over de Schoolpleinen
Revolutie Drenthe lees je op de website van het IVN.

Later in het jaar komt er een regionale netwerkmiddag, om de
contacten te verdiepen en opgedane kennis uit te wisselen.

Een centrale groepsopdracht
maakt onderdeel uit van de
training. Je ontvangt een
hand-out met korte
handvatten, de brochure
‘Inspirerende Speelnatuur’ en
de Inspiratiemap ‘Groene
Schoolpleinen’ met 23
thematische foto-collages.

https://www.ivn.nl/schoolpleinen-revolutie-drenthe

