neerlands
SCHOOLPLEIN PC BASISSCHOOL DE BOOMGAARD-ZUID
CONCEPT VARIANT 1: GROENER SPELEN
Schoolplein Ligging in gemeente Rheden

Global Goals | Onze kinderen en kleinkinderen zijn dé wereldburgers van de toekomst.

EINDE AAN HONGER, ZORGEN
VOOR VOEDSELZEKERHEID EN
BETERE VOEDING

GEZONDE LEVENS, BEVORDE�
REN WELZIJN VAN MENSEN VAN
ALLE LEEFTIJDEN

GOED EN INCLUSIEF ONDERWIJS
EN LEVENLANG LEREN

BESCHIKBAARHEID EN DUUR�
ZAAM BEHEER VAN WATER EN
SANITAIRE VOORZIENINGEN

BESTRIJDEN VAN KLIMAATVER�
ANDERING EN DE EFFECTEN
ERVAN

BESCHERMING, HERSTEL EN
DUURZAAM GEBRUIK VAN ECO�
SYSTEMEN

VREEDZAME EN RECHTVAARDI�
GE SAMENLEVING VOOR IEDER�
EEN EN EFFECTIEVE, VERANT�
WOORDELIJKE EN INCLUSIEVE
INSTELLINGEN

DELEN VAN JE ERVARINGEN EN
DOORGEVEN VAN JE BEVINDIN�
GEN

Programma van eisen
1.
Meer groen
2.
Verstopplekken
3.
Groenstrook rondom school
4.
Tegels vervangen
5.
Leerplein
6.
Verkeersplein
7.
Multifunctioneel speelveld
8.
Behouden speeltoestellen
9.
Natuurlijke zonwering
10. Gebruik van natuurlijke materialen
11. Moestuin
12. Arena
13. Achterkant school sluiten
KSH:
14. Plaats voor rubberen zandbak
15. Picknicktafels
16. Groene wand
17. Vlak terrein
Ouders:
18. Schuilplek voor de regen

Klim en klautermuur
Door klimpanelen op een lage hoogte te monteren is dit
een ideale speelplek voor jong en oud, door deze klimmuur
creëer je een avontuur opzich.
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Vlekkenplan schoolplein met Global Goals

De Global Goals zijn totaal 18 doelen die iedereen raken. De Goals brengen vooruitgang op het gebied van:
- mensen
- onze planeet
- wereldwijde welvaart
- vrede en veiligheid
- mondiale samenwerking

Groene oase
Een oase van groen aan de rand van het schoolplein. Door een wadi te creëren ben je niet alleen heel groen bezig maar
zorg je ook voor een goede regenwaterinfiltratie. Dankzij de geul creëer je ook nog eens een waar avontuur voor de
spelende kinderen. Ze kunnen door dit hoogte verschil en de natuurlijke speelmaterialen, klimmen en klauteren. Voeg
hier een waterspeeltoestel aan toe en je hebt een educatief stukje speelgroen voor de kinderen.

Hoge moestuinbakken
Met een bewuste kijk op voedsel leren kinderen het ‘leuke’
van groen te waarderen, wacht maar tot er gesnoept kan
worden!

De boomgaard
Door de halfverharding van houtsnippers krijg je een mooie verdeling in groen en grijs op het plein. De bomen en
picknicktafels zorgen voor verstop en uitrust plekken. Met overdekte hutten die in de boomgaard geplaatst kunnen
worden, krijg je een buitenlokaal welke ideaal is voor de mooie zomerdagen.

Groen eiland
Door een eiland van groen op het schoolplein creëer je
een mooi evenwicht van grijs en groen. Door hoogteverschillen en natuurlijk materiaal gebruik kunnen kinderen hier geheel hun fanatasie in kwijt met spelen.

Amfitheater
Hier kan op mooie dagen voorgelezen worden of een toneelstuk
gevoerd worden. D.m.v. hergebruik van betontegels gaan we op
een duurzame manier om met de materialen.

Schommel

Multifunctoneel speelveld
Op dit gedeelte van het plein kunnen diverse sportactiviteiten
plaatsvinden zoals voetbal en basketbal.

Klimrek

Verkeersplein
Door diverse belijningen op het schoolplein te maken ontstaat
er een verkeerplein. Hier kunnen de kinderen met een fiets of
ander rijtuig tussen de lijnen rijden, maar pas op voor de voetgangers!
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