
instructieblad
voor de leerkracht bovenbouw

Wij 

willen een

Groenblauw

school-

   plein!

Wat is het doel van de werkbladen?

dus...

instructie

Vertel de leerlingen dat we het schoolplein gaat veranderen en waarom.
We hebben hun ideeën hard nodig.
Verdeel de klas in een aantal groepjes van ca 3 - 6 leerlingen.

Geef elk groepje eerst het                      voor de bovenbouw 
En we hebben pennen, scharen en lijm nodig.

Laat de leerlingen de                    van het werkblad doorlezen.

Daarna mogen ze buiten op het plein gaan kijken om de vragen 
in de                    van het werkblad te beantwoorden.

Weer terug in de klas, lezen ze de opdracht in de                    
en krijgen ze                               en en het                             voor de bovenbouw

Laat de groepjes samen overleggen wat ze willen gebruiken van 
‘knipblad 1 en 2’ voor hun eigen schoolplein.

In de bovenbouw kiezen ze eerst een ondergrond van knipblad 1 
en dan mogen daar dingen van knipblad 2 bij gezocht worden. 
Dat vereist wat denk- en puzzelwerk; 
Bijvoorbeeld, een schep hoort in de zandbak en een boom staat het liefst 
in het gras of in de aarde/houtsnippers. 

Een keuze gemaakt? Dan mag er geknipt worden. 
De knipsels leggen ze op het ontwerpblad. Let op! Wacht met vastplakken.  

Alles uitgeknipt? Schuif met de knipsels tot alles een plek heeft op het ontwerpblad.

Zit de regenton aan de regenpijp én is de wateroverlast op het plein opgelost?
Dat doen ze door het water uit de regenpijp met de watergootjes naar een 
regenwaterkuil te leiden.
 
Mist er nog iets? Zelf iets erbij tekenen mag altijd.
Als alles goed ligt mag het vastgeplakt worden. 

De leerlingen mogen het ontwerpblad presenteren in de klas. 

Laat ze vertellen;
Is er voor iedereen iets te spelen?.
Kan het regenwater in de grond zakken?
Staan er genoeg bomen voor schaduw?
Is er iets voor kleine dieren zoals vogels, bijen en vlinders?
En natuurlijk; Wat is nu het beste idee voor jullie schoolplein? 

Lever de ontwerpbladen dan in bij de coach. 
Die bespreekt de ideeën van de leerlingen met de ontwerper van jullie 
groenblauwe schoolplein.    

  

Klaar?Dus wat moeten we doen?

‘Tegels eruit en meer groen er in!’

werkblad

1e kolom

2e kolom

3e kolom

knipblad 1 en 2 ontwerpblad

Hoe gaan we dat doen?

Jullie school doet mee aan het Programma GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen.
Dit programma helpt scholen met het ontwerpen en realiseren 

van een groenblauw schoolplein.  

Het Waterschap en de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg vinden het belangrijk
dat we onze leefomgeving veel meer gaan ontstenen en vergroenen.

Dat moet omdat het klimaat aan het veranderen is; het weer wordt steeds extremer.

Wij moeten de klimaatverandering remmen, maar we moeten ons ook 
 aan het veranderende klimaat. Wij noemen dat         

Met deze werkbladen willen we de leerlingen uitleggen waarom een groenblauw 
schoolplein belangrijk is. En dat je daarmee ook je plein leuker en gezelliger maakt.

Schoolpleinen zijn vaak nog grote pleinen vol grijze tegels, 
met weinig bomen, struiken en planten.

Al die tegels zorgen ervoor dat het regenwater niet goed de grond in kan zakken.
En tegels worden snel warm en koelen heel langzaam weer af.

Dat zorgt voor hitte-eilanden ofwel; op plekken met veel steen zoals een schoolplein,
 is het al snel 5-6 graden warmer dan op plekken met veel groen en bomen.

Er is ook weinig plek voor kleine dieren zoals vogels, bijen en vlinders om te leven.

Als je het schoolplein (deels) gaat                                                            wordt het ook direct 
 

En interessanter want er is veel te ontdekken én te leren op een groenblauw plein.

Het Programma GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen vormt
een team met de school en helpt met het realiseren van de ideeën voor jullie groenblauwe schoolplein.

We nemen ook de ideeën van de leerlingen mee met het ontwerp voor jullie plein.
 

We hebben een werkbladenset voor midden- of bovenbouw, bestaande uit;       

De leerlingen leren dan direct over de klimaatverandering en wat je zelf kan doen 
op je eigen schoolplein (en in een tuin) met een groene natuurlijke inrichting. 

Neem eens een kijkje op onze website groenblauwerevolutieschoolpleinen.nl 
of neem contact op met de coach.

ontstenen        vergroenen

Soms hebben we
Soms is het
Soms is het

aanpassen Klimaatadaptatie
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Meer info?

www.groenblauwerevolutieschoolpleinen.nl

De meeste schoolpleinen 
hebben veel grijze tegels. 
Na een flinke regenbui kan
Teveel regenwater 

niet wegzakken in de grond.

Een schoolplein met 
veel grijze tegels is saai.

Er is dan 
weinig om te spelen

De meeste schoolpleinen hebben
 weinig planten en struiken 

Dan is er geen schuilplaats
en voedsel voor dieren zoals 

vogels, bijen en vlinders.

De meeste 
schoolpleinen hebben 

weinig bomen.

Dan is er geen schaduw 
en worden de grijze tegels
 veel te warm in de zomer.

Teveel regenwater

veel te warm

Te lang te droog



bovenbouw

voorbeeld ontwerpblad

namen: groep:

Wij 

willen een

Groenblauw

school-

   plein!

Wij 

willen een

Groenblauw

school-

   plein!

Gr
as

/ p
lan

ten

Speelheuvel

Gras/ planten

www.groenblauwerevolutieschoolpleinen.nl
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Regenton

Hangmat/schommel

Eigen plek/pannakooi

 Oude stoeptegels

Tegels met een kleurtje

Gras/ planten Gras/ planten

Bloemen en planten
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Grote boom

Alle namen van het groepje

Hardloopbaantje/verkeersplein

Schaduwdoek

Vleermuiskast

A B C
Krijtbord

Picknickbank Insectenhotel

Schep
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Aarde en/of houtsnippers

Wilgenhut


