Bewegen
Zoneparc
Zoneparc heeft als doel om kinderen uit te dagen meer te bewegen. Dit heeft niet alleen fysieke
effecten, maar ook sociale. Met de aanpak van Zoneparc wordt het schoolplein onderverdeeld in drie
verschillende zones. Een zone om te chillen, een zone voor verschillende activiteiten en een
sportzone. Er kan ook een natuurzone aan toegevoegd worden. Zoneparc Foundation Nederland
helpt zowel basisscholen als middelbare scholen door advies, begeleiding en cofinanciering.
Gelderse Sportfederatie
De Gelderse Sportfederatie helpt basisscholen met het aanpakken van hun schoolplein. Doel is om
met de juiste inrichting en materialen kinderen uit te dagen om meer te spelen en te bewegen. De
sportfederatie begeleidt de school in het hele proces, van het plan van aanpak maken tot en met het
adviseren over hoe het plein optimaal benut kan worden.

Groen
Provincie Gelderland
De provincie Gelderland heeft subsidie beschikbaar voor het vergroenen van het schoolplein. Op de
website (link) staan en tips en tricks om een plan te kunnen opstellen. Ook is er een forum voor
vragen en inspiratie. Op de website van de provincie staat een overzicht van andere regelingen waar
gebruik van gemaakt kan worden.
Vogelvriendelijk Schoolplein
Een groen schoolplein is niet alleen leuk voor leerlingen en leerkrachten, maar ook voor vogels! De
Vogelbescherming kan je helpen bij een vogelvriendelijk schoolplein. Nodig een tuinvogelconsulent uit
op school om erachter te komen hoe het schoolplein vogelvriendelijk kan worden. Met het advies kan
je direct aan de slag!
Ideeën
Op de websites van Springzaad en Groene Schoolpleinen staat inspiratie voor groene schoolpleinen.
Je vindt er verschillende voorbeelden van opgeknapte schoolpleinen en een stappenplan om zelf aan
de slag te gaan.

Andere processen
Soms kan het vergroenen en uitdagender maken van een schoolplein aansluiten bij andere projecten.
Gezonde School
Is de school bezig met het behalen van het vignet Gezonde School? Dan mag een groen en
beweegvriendelijk schoolplein niet ontbreken! Kijk op de website van Gezonde School (link) om meer
te lezen over Gezonde School.
Jong Leren Eten
Met het programma Jong Leren Eten leren kinderen om gezonde en duurzame keuzes te maken als
het gaat om voeding. De school kan ervoor kiezen om een moestuin aan te leggen op het schoolplein.
Hiervoor, en voor andere activiteiten in het kader van Jong Leren Eten, kan subsidie worden
aangevraagd. Kijk voor meer info op de website (link).

