
Steeds meer scholen dromen ervan: een schoolplein als een natuurrijke en gezonde 
speel- en leeromgeving. De effecten zijn duidelijk: scholen die aan de slag gaan met het 
vergroenen van het schoolplein, kunnen rekenen op gelukkigere leerlingen die meer 
bewegen, zich socialer opstellen en bovendien een betere concentratie hebben tijdens 
de les. 

Hoe ziet jullie ideale Groenblauwe schoolplein eruit? En hoe gaan jullie daar komen? In deze 
middagsessie speciaal voor leerkrachten, schooldirecteuren en betrokken ouders gaan we samen de 
antwoorden op die twee vragen vinden.

Netwerkbijeenkomst Groenblauwe schoolpleinen Utrecht

Provincie Utrecht
De provincie Utrecht stimuleert Groenblauwe schoolpleinen. Samen maken we onze leefomgeving
klimaatbestendig, waterveilig en ook nog eens geschikt voor gezond spelen, leren en opgroeien in het groen. 
Om daar te komen is het servicepunt Groenblauwe schoolpleinen Utrecht opgezet op 
www.utrechtseschoolpleinen.nl. Je vindt er inspiratie, praktische tips en meer informatie over de subsidieregeling 
van de provincie. Ook bieden we scholen en gemeenten advies op maat, zodat erop steeds meer plekken 
Groenblauwe schoolpleinen gerealiseerd kunnen worden.

Wat gaan we doen?

• Kennismaken met andere Groenblauwe koplopers in provincie Utrecht
• Inspiratie opdoen voor het Groenblauwe plein van je dromen
• Reflecteren op jullie motivatie om te vergroenen
• Slim gebruik maken van het servicepunt Groenblauwe schoolpleinen
• Aan de slag met jullie eigen stappenplan maakt niet uit hoe ver jullie al zijn!)

Wanneer? 
Vrijdag 24 juni 2022 van 14:00 tot 16:00 uur (met 
aansluitende borrel)

Waar? 
Kontakt der Kontinenten in Soesterberg

Voor wie? 
Leerkrachten, schooldirecteuren en ouders be-
trokken bij het vergroenen van een schoolplein 
in de provincie Utrecht. De workshop is bedoeld 
voor zowel beginnende als gevorderde
vergroeners. 

Kosten: 
Gratis (voor basisscholen in de provincie 
Utrecht)
     
Conferentie Kind & Natuur
De netwerkbijeenkomst is onderdeel van de lan-
delijke conferentie Kind & Natuur. Tegen meer-
prijs kun je ook het ochtendprogramma van de 
conferentie volgen. Kijk voor meer informatie 
op www.ivn.nl/conferentie-kind-natuur.

Vragen? 
Neem contact op met de helpdesk Groenblauwe schoolpleinen Utrecht via info@utrechtseschoolpleinen.nl.

http://www.utrechtseschoolpleinen.nl
https://www.ivn.nl/conferentie-kind-natuur/over-de-conferentie
http://www.ivn.nl/conferentie-kind-natuur
mailto:info@utrechtseschoolpleinen.nl

