21 juni en 5 juli, tweedaagse cursus voor hoveniers

Kennismaken met groene pleinen
Het is een uitdaging om speelnatuur op een schoolplein
te realiseren. Steeds vaker krijgen hoveniers de vraag om
daaraan mee te werken, maar wat is een groen schoolplein
eigenlijk? Hoe ziet dat eruit, wat komt erbij kijken en hoe
pak je dat aan?
Stichting Springzaad (www.springzaad.nl) biedt een compacte, praktische 2-daagse cursus aan waarin deze vragen beantwoord worden.
Deze cursus is bedoeld voor hoveniers en anderen die graag een goed
beeld willen krijgen van wat er bij een groen schoolplein komt kijken.
Dit komt aan bod:
• Wat is precies een groen schoolplein, hoe ziet het er uit en hoe
wordt er gespeeld? Wat maakt het verschil met een gewoon plein?
• Waar houd ik rekening mee bij het ontwerp?
• Welke beplanting is geschikt?
• Hoe zit dat met onderhoud en speelerosie?
• Water op het plein. Hoe pas ik dat in? Aan welke eisen moet dat
voldoen?
• Wat betekent een groen schoolplein voor klimaatadaptatie?
• Waar moet ik rekening mee houden als het plein ook gebruikt gaat
worden in de lessen?
• Welke veiligheidseisen worden er gesteld? Hoe ga ik daarmee om?
• Excursies naar enkele inspirerende speelpleinen, zo worden theorie
en praktijk gekoppeld.
Na de cursus heb je een goed
beeld van een groen
schoolplein en waar je
rekening mee moet houden.

www.springzaad.nl

Praktische gegevens
Voor wie: Deze cursus is opgezet voor hoveniers die de vraag
krijgen om mee te werken aan
de uitvoering van een groen
schoolplein.
Door wie: Marjan Deurloo, ervaren ontwerper en uitvoerder
van speelnatuur.
(www.juffieintgroen.nl)
Locatie:
Kinderopvang ‘Kleine Ikke’,
Plaats: Harderwijk
Data: vrijdag 21 juni en 5 juli
van 9.00 - 17.00 uur
Kosten: € 375,- (ex btw), incl.
lunch, koffie, thee.
Partners van Springzaad betalen € 350,- (ex btw).
Opgave: info@springzaad.nl
uiterlijk 10 juni 2019.

