Format 2: Intake vraagkant
Projectnaam: Natuurlijk spelen op een basisschool
Kern van de aanvraag in twee zinnen:
De opdracht is: aanpassingen aan het schoolplein waarbij het leren naast het werken in de klas,
doorgaat op het plein. Ook het spelelement en ontdekkend leren verdient meer aandacht.
Type opdracht: pleinaanpassingen
Eigenaar/ indiener: Cbs Rehoboth
Versie intake:
Datum ingediend: 10 april 2014
Besluitvorming:
NAW info projecttrekker:

Projectdefinitie
Een plan van aanpak en daadwerkelijke verandering aan het plein om het natuurlijk spelen en leren meer aandacht te geven. (zie bijlage)

Inleiding/ aanleiding

Drie jaar geleden is er een pleinplan geschreven waarbij we gestart zijn met pleinontwikkelingen. Inmiddels zijn we in de laatste fase van
pleinontwikkeling gekomen, waarbij we het natuurlijk spelen en ontdekkend leren aandacht willen geven. Achter de school is een ruimte
gesnoeid en bestraat waar we m.n. voor onze biologie lessen een lesruimte willen creëren. Hier willen we o.a. een insectenhotel,
groentetuinen e.d. realiseren (zie pleinplan).

De uitdaging of probleemstelling

Wij zijn een basisschool met beperkte financiën. Veel ontwikkelingen zijn ingezet met ouders. Nu zoeken we contact met het AOC in
Almelo omdat zij de kennis (van leerlingen) kunnen leveren, waar wij te kort schieten, met onze plannen voor natuurlijk spelen en leren.
Dit alles in overleg met elkaar en lerend van elkaar.

De Doelstelling
Het proces en de output levert een bijdrage aan
• Voeding en gezondheid
• Groene Educatie
Beoogde resultaat
-een gedeelte achter de school waarbij we de biologielessen in praktijk willen brengen.
- een speelontdek ruimte op het plein, waarbij kinderen kunnen spelen (fantasie) en leren/
experimenteren m.b.v. natuurlijke materialen.
- inrichting van het groene schoolplein (grasveld voor de school) in een speel/ leerruimte (fruitbomen
o.i.d.)
De afbakening
- de financiële speelruimte moet in overleg met bestuur en school te realiseren zijn.
- rekening houdend met de specifieke keuringen waaraan een school moet voldoen.
De randvoorwaarden
Relatie met andere projecten/ processen
Zie pleinplan.

Stakeholders en betrokkenen

-Cbs Rehoboth
- bestuur SCOT
Tijd:
De doorlooptijd van dit project is maximaal 6 maanden
Geld:
De opdrachtgever heeft een maximaal besteedbaar budget van € 0- beschikbaar voor zaalhuur,
presentatiekosten, communicatie, drukwerk, etc.
De personele inzet van x uur vertegenwoordigt een waarde van ca. ? durf ik niet in te schatten.

