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Samenvatting

Door het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities is studio GroenOp gevraagd een toolkit uit te
werken én de daarbij horende communicatiemiddel vorm te geven.
Na onderzoek hebben wij een hoofdvraag opgesteld:

Hoe kunnen wij de leerkrachten en ouders m.b.v. een online platform ondersteunen met het
proces van het waarmaken van een groen schoolplein?”
Na vele vormen van het onderzoek zijn de volgende guiding principles opgesteld:
- Appeltje eitje
- Hand in hand
- Met je laarzen in de modder
- Een tweede thuis
Met deze ontwerpprincipes zijn wij aan de slag gegaan met een concept:
“Ouders, leerkrachten, directie & kinderen, ga gewoon lekker aan de slag om samen een vliegende start
te maken om zo een veilig, uitdagend groen thuis te maken. Van het willen van een groen schoolplein,
samen ideeën uitwerken tot elkaar blijven inspireren. De wereld groener maken begint bij jouw keuze om
je schep op te pakken.”
Met dit concept hebben we communicatiemiddelen ontwikkeld die op 4 contactmomenten worden
ingezet.
1. Mail van gemeente naar de scholen.
2. Mail van de scholen naar de ouders/leraren.
3. De website.
4. De nieuwsbrief.
Met al het onderzoek en het uitwerken van het concept en de contactmomenten kunnen we

antwoord geven op de hoofdvraag:

Door ons vooral op het voorstadium van het groene schoolplein te richten, helpen we de doelgroep met
het verzamelen van geld en het bedenken van ideeën. De leerkrachten en ouders worden ondersteund
door op een laagdrempelige manier te communiceren, iedereen participeert en de betrokkenheid wordt
gestimuleerd door duidelijke communicatie tussen de werkgroep en alle betrokkenen. Er is ruimte voor
ieders idee en de samenwerking is gebaseerd op succesverhalen en uitwisseling van andere groene
schoolpleinen.
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Inleiding

Voor de opdracht die door het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities is verstrekt was het de
bedoeling dat studio GroenOp de toolkit zou gaan uitwerken en de daarbij horende communicatiemiddelen zou gaan vormgeven.
Direct na de het verlenen van de opdracht is er door ons contact gelegd met andere werkgroepjes van
andere opleidingen zoals Social Work en de minor Ruimtelijke Ontwikkeling. Hieruit trokken wij al snel de
conclusie dat de tools niet klaar zouden zijn, in de periode dat wij aan dit project werken. Hierop besloten
wij ons te richtten op de lange termijn, om handvaten te creëren, zodat als de tools klaar zijn, ze de juiste
(visuele) toon hebben en op de juiste manier naar de doelgroep gecommuniceerd kunnen worden. Wij
hebben drie uitwerkingen gemaakt:
- Een Visual Style Guide, zodat in de toekomst alle betrokkenen de juiste visuele stijl en tone of voice bij
de hand hebben om de doelgroep zo goed mogelijk aan te spreken.
- Een adviesrapport, waarin wij aangeven wat de beste manier is om met de doelgroepen te communiceren over het project. Ook dit is een handvat voor alle betrokkenen die nu en in de toekomst aan dit
project werken. In het adviesrapport is ook ons concept te vinden met voorbeelden en een uitgebreide
beschrijving.
- Een onderzoekrapport, hierin staat al het onderzoek wat wij hebben gebruikt of gedaan. Alle uitwerkingen vinden hun basis in het onderzoek wat in het onderzoeksrapport staat.
In het onderzoek hebben wij verschillende fases doorlopen. Door doelgroeponderzoek, achtergrondonderzoek, feedback en contact met de opdrachtgever is onze hoofdvraag als volgt:
“Hoe kunnen wij de leerkrachten en ouders m.b.v. een online platform ondersteunen met het proces
van het waarmaken van een groen schoolplein?”
In dit adviesrapport presenteren wij de uitkomsten van ons onderzoek en geven we antwoord op de
hoofdvraag. Alle conclusies zetten wij om in guiding principles, die elk een stukje onderzoek representateren. Dit leidt tot een overkoepelend concept. Met dit concept werken wij aan de communicatiemiddelen.
Met de adviezen zijn wij ervan overtuigd een manier te hebben gevonden om het project “groene schoolpleinen” op de juiste manier te communiceren naar de doelgroep om de basisscholen te stimuleren
stappen te zetten naar een uiteindelijk succesvol groen schoolplein.
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Deelvragen

Om goed antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag, hebben we 4 deelvragen opgesteld:

1

Hoe communiceren we met de doelgroep?

2

Wat weten we over de doelgroep?

3

Wat weten we over de best practices?

4

Welke tools zijn er? Welke zijn belangrijk?
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Doelgroep onderzoek

Wie is de doelgroep?

De doelgroep waar Studio GroenOp zich op richt zijn de ouders en de leerkrachten. De leerkrachten
zijn belangrijk omdat zij een directe invloed hebben op zowel de ouders als de kinderen als de directie.
Uit onze interviews (bijlage 1) blijkt dat het initiatief voor verandering vaak komt vanuit de leerkrachten of
vanuit de ouders. Daarnaast draaien “groene schoolpleinen” ook om de groene filosofie en wie anders
dan de leerkrachten kunnen dat heel praktisch de kinderen leren. Ouders zijn belangrijk omdat zij “de
klant” zijn, zij willen dat hun kind zich thuis voelt op de basisschool, zij hebben er baat bij als een groen
schoolplein wordt aangelegd.

Waar zit de doelgroep?

Ouders zitten op sociale media (denk aan Facebook, Instagram en Twitter), ook heeft de doelgroep
een mailadres. Ouders bevinden zich vaak ook op het schoolplein om de kinderen op te halen of weg
te brengen. Ook zijn er interne communicatiekanalen binnen de school waar ouders en leraren gebruik
van maken. Bij de ouders kan dat een speciale app zijn, zoals Parro, maar ook een whatsappgroep met
ouders onderling komt vaak voor.
Leerkrachten bevinden zich ook op sociale media, op het schoolplein, op interne communicatiekanalen
zoals Parro of een groepsapp. Ook hebben leerkrachten platformen voor hen alleen zoals ParnasSys.

Wat leeft er onder de doelgroep?

Ouders worden vaak actief betrokken bij de basisschool en bij de veranderingen van de basisschool
waar de kinderen op zitten. Het initiatief komt dan ook vaak vanuit de ouders en leraren. Zoals op figuur 1
te zien is geven 77 procent van de ouders aan dat zij of andere ouders met ideeën voor verbetering van
de school komen. Uit de interviews in bijlage 2 kwam ook naar voren dat ouders zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, ontdekken en veiligheid belangrijk vinden, voor zichzelf en in de opvoeding van hun kind.
Ook kwam naar voren dat kinderen zich “thuis” moeten voelen volgens de ouders.

Leerkrachten vinden het belangrijk dat de kinderen sociaal zijn en fysiek actief spelen. Een schoolplein
moet volgens de leerkrachten veilig zijn maar wel uitdagen om te bewegen. Alle leerkrachten die wij
hebben geïnterviewd gaven aan dat zij het heel belangrijk vonden dat de kinderen zich “thuis voelen”. Uit
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onderzoek naar de kernwaarden van scholen kwam naar voren dat scholen veiligheid, samenwerken,
respect en verantwoordelijkheid belangrijk vinden om na te streven, zie bijlage 3.

Welke rol speelt de directie?

De directie is binnen het concept niet onze doelgroep, echter binnen de communicatieroute zijn zij de
eerste schakel, waardoor het belangrijk is ook even kort te benoemen wat voor hen belangrijk is.
Bij directie en besturen is het te kort aan tijd en geld een belangrijk punt. Het groene schoolplein is het
zoveelste punt op hun lijstje wat geregeld moet worden. Daarnaast is het altijd kijken hoe scholen het
budget weer rondkrijgen. Een groen schoolplein is een flinke hap uit de begroting. Belangrijk is, dat de
directie in contact kan komen met de leerkrachten en met de ouders, dat kunnen wij niet doen, vandaar
de eerste schakel.
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Best Practices onderzoek

Wat kunnen we leren van best practices?

Er is gepraat met basisschool de Spits, die al verder in het traject van het aanleggen van een groen
schoolplein is. Uit het gesprek kwam naar voren dat door het gebrek aan zichtbare vooruitgang ouders
minder geneigd waren om een bijdrage te leveren. Soms zijn stappen te groot of te onduidelijk voor de
ouders. Ook werd er aangegeven dat de belangrijkste fases de ideeënfase en de financiële fase zijn. Op
deze twee vlakken kunnen de ouders wat ons betreft zeker een bijdrage leveren. Bij deze school was de
werkgroep een combinatie van ouders met ieder een bepaalde specialiteit (bv financiën) en een aantal
leraren, die zo het belang van een bepaalde leeftijdsgroep kunnen waarborgen.
We hebben gekeken naar verschillende best practices op het gebied van de groene schoolpleinen. Uit
dit onderzoek kwam dat kleine stapjes belangrijk zijn, zodat het behapbaar blijft en mensen niet afhaken,
iets wat dus al is gebeurd bij basisschool de Spits.
Wat ook opvalt is dat bij initiatieven waar kinderen bij betrokken zijn, meestal heel erg wordt gekeken
naar was is het beste voor het kind. Oftewel een mooiere, groenere, betere toekomst van het kind staat
centraal.
Bij de Spits vertelden ze dat succesvoorbeelden van andere scholen een rol speelden in het krijgen van
een betere motivatie. Ook bij andere initiatieven zag je dat terugkomen. Mensen krijgen bijvoorbeeld de
gelegenheid om hun ervaringen te delen op een website of ze kunnen bij elkaar op bezoek.
Als laatste constateren we dat initiatieven rondom groene schoolpleinen bijna altijd vanuit non-profit
organisaties gedaan worden. Een commerciële partij zou de geloofwaardigheid wellicht ondermijnen,
helemaal als men het idee krijgt dat over de rug van kinderen geld wordt verdiend. Dit benadrukt dat de
gemeente een belangrijke partij is om een groen schoolplein te realiseren, het is een autoriteit en heeft
geen financieel winstbelang.
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Toolkit onderzoek

Er bestaan vanuit het project al twee tools, de eerste is de subsidiewijzer. Geld bleek een probleem, met
deze subsidiewijzer worden mensen door de subsidies heen geloodst. Daarnaast blijkt dat scholen zelf
nog geld in moeten leggen. Hierdoor zijn ideeën nodig zoals een sponsorloop of een markt. Ook deze
zijn terug te vinden in de subsidiewijzer tool.
De tweede belangrijke tool is de tekenopdracht. Dit is een mooie manier om kinderen bij het project
te betrekken. Ook zou dit kunnen worden doorgezet naar de ouders. Veel ouders willen namelijk ook
meedenken over de inhoud van het schoolplein. Met een concrete opdracht krijg je ook realistischere
ideeën en realistischere ideeën leiden weer tot een hogere en actievere betrokkenheid van de doelgroepen.
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Antwoord op deelvragen

Hoe communiceren we met de doelgroep?

1

De communicatie verloopt met behulp van vier contactmomenten. Het
eerste contact moment is met de directie van de desbetreffende basisschool. Vervolgens krijgen de ouders en leerkrachten informatie via interne
communicatiekanalen vanuit de directie, daar worden de ouders en leerkrachten doorgestuurd naar de website. Op de website staan vervolgens
templates voor de werkgroep om ook een duidelijke communicatielijn
naar alle betrokkenen vormen zolang het project loopt. De communicatiestrategie wordt later in dit rapport uitgebreid beschreven.

Wat weten we over de doelgroep?

2

De doelgroep die bestaat uit ouders en leerkrachten wil actief zijn, maar
weet soms niet hoe, zij zijn wel de groep die met nieuwe initiatieven komt.
Door dit te ondersteunen boren we een groot potentieel aan binnen deze
doelgroep. Als ze geen vooruitgang zien, haken ze af.

2
Wat weten we over de best practices?

3

Best practices leren ons dat de toolkit in kleine stapjes moet gebeuren.
Bovendien is het belangrijk succesverhalen duidelijk naar de doelgroep
te communiceren. Dit motiveert. Ook is er ondersteuning nodig op het
gebied van financiën.

Welke tools zijn er? Welke zijn belangrijk?

4

Naar onze mening is de flowchart over de financiën een key-tool binnen
het hele proces. Hierdoor kan er gestart worden met het project en
worden ouders er meteen bij betrokken. De tekenopdracht komt op een
tweede plek, dit is belangrijk om de kinderen erbij te betrekken, maar dit
zou ook prima naar de ouders doorgezet kunnen worden. Uit interviews
bleek dat ouders soms geen idee hebben hoe ze mee kunnen doen, dit
zou een manier zijn.

33
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Antwoord op hoofdvraag

“Hoe kunnen wij de leerkrachten en ouders m.b.v. een online platform ondersteunen met het proces
van het waarmaken van een groen schoolplein?”

Door ons vooral op het voorstadium van het groene schoolplein te richtten, helpen
we de doelgroep met het verzamelen van geld en het bedenken van ideeën. We
laten ze duidelijk zien wat hun bijdrage kan worden. De leerkrachten en ouders
worden ondersteund door op een laagdrempelige manier te communiceren, iedereen participeert en de betrokkenheid wordt gestimuleerd door duidelijke communicatie tussen de werkgroep en alle betrokkenen. Er is ruimte voor ieders idee en de
samenwerking is gebaseerd op succesverhalen en uitwisseling van andere groene
schoolpleinen.
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Guiding Principles

Om het onderzoek op een juiste manier in alle uitingen en ideeën terug te laten komen heeft Studio
GroenOp guiding principles bedacht. Kortgezegd ontwerpregels die elk een stukje onderzoek representateren en die ons helpen om te waarborgen dat de uiteindelijke uitingen ook terugslaan op het
onderzoek. Zie hieronder de door ons opgestelde guiding principles:

Appeltje Eitje

Geen beer op de weg te bekennen. Laagdrempeligheid, kleine stapjes, duidelijke uitleg en zijn noodzakelijk. Het moet niet een te ingewikkeld proces zijn, het streven naar een betere, groene wereld moet niet
als een taak voelen.
Uit het Interview met Willem kwam naar voren dat wij in kleine makkelijke stapjes naar de scholen moeten
communiceren. Uit de Co-reflectie met zowel Ilse en Nathaniël bleek ook het zo laagdrempelig mogelijk
moest. Het moet niet voelen als een taak, maar als iets goed en leuks voor de kinderen, dit haalde wij uit
een co-reflectie met Nanda.

Hand in Hand.

We doen het samen, samen zorgen we voor een groen schoolplein. Ons ideale droombeeld kan je
namelijk nooit in je eentje realiseren. Het proces wordt makkelijker en iedereen kan mee doen: directeuren, ouders, leraren en kinderen. Wat er ook gebeurt, wij doen niet iets vóór de doelgroep, maar we
doen iets samen met de doelgroep. Het is gericht op samenwerking.
Uit onderzoek blijkt ook dat 71% van de kinderen mee wilt helpen aan een groen schoolplein. Ook blijkt
dat veel scholen samenwerken als kernwaarde zien.

Met je laarzen in de modder

Kom in beweging. Stimuleer kinderen om het groene schoolplein meer dan een leuk idee te laten zijn. Ga
lekker aan de slag om je bijdrage te leveren. Die gebeurt niet vanachter het bureau. Wees actief, organiseer een markt of een sponsorloop. Als je maar bezig bent.
Gebaseerd op onderzoek dat kinderen meer bewegen met een groen schoolplein en uit de interviews
met de doelgroepen kwam dat zij het belangrijk vonden dat de basisschoolkinderen fysiek actief spelen.
Ook hebben wij uit een co-reflectie gekregen dat wij de doelgroep niet alleen moet enthousiasmeren
maar ook activeren voor de volgende stap.

Een tweede thuis

De natuur als ons tweede huis. Voor docenten, ouders en kinderen moet dit zo voelen. Iets wat uniek is
en van hen. Er wordt zoveel tijd doorgebracht op een school, dus waarom niet een extra stapje om daar
dan een veilige, groene plek van te maken, die iedereen thuis kan noemen.
Veiligheid werd belangrijk bevonden door zowel de ouders als de leerkrachten. Bij het valideren kwamen
wij erachter dat veiligheid alleen niet de lading dekt maar als je veiligheid naast uitdagend zet het wel het
gewenste gevoel overbrengt.
Veel guiding principles zijn opgesteld vanuit het achtergrond onderzoek en het doelgroep onderzoek
wat wij hebben gedaan. Voor het gehele onderzoek verwijzen wij u graag door naar het onderzoeksrapport.
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Concept

Met behulp van de guiding principles, het achtergrond onderzoek, de user stories, en de testen met
mensen uit de doelgroep (bijlage 6,7,8,9) en al het overige onderzoek zijn wij tot een concept gekomen,
het overkoepelende idee, de basisgedachte achter de uitwerkingen en communicatiemiddelen. Het
concept is belangrijk vanaf het eerste contact tussen de gemeente Utrecht en de basisscholen tot aan
het onderhouden van het schoolplein. Activeren moest terugkomen in ons concept, scholen moeten
echt aan de slag gaan. Ook veiligheid moest terugkomen, uit het onderzoek bleek dat veiligheid als zeer
belangrijk wordt ervaren door zowel de leerkrachten als de ouders. Bij het communiceren van dit begrip
is belangrijk om veiligheid niet alleen te communiceren maar in combinatie met bijvoorbeeld uitdaging.
Veiligheid alleen kan de verkeerde indruk wekken, veilig en uitdagend dekt vaak wel de lading. Met dit
alles in gedacht zijn wij tot het volgende concept gekomen

Pak je schep

“Ouders, leerkrachten, directie & kinderen, ga gewoon lekker aan de slag om samen een vliegende start
te maken om zo een veilig, uitdagend groen thuis te maken. Van het willen van een groen schoolplein,
samen ideeën uitwerken tot elkaar blijven inspireren. De wereld groener maken begint bij jouw keuze om
je schep op te pakken.”
Binnen dit concept zijn “actief zijn” & “initiatief nemen” de belangrijkste speerpunten. Overeenkomend
met de uitkomsten van ons onderzoek dat het de ouders en leraren zijn die op scholen het vaakst met
nieuwe initiatieven komen, willen we ook deze groep stimuleren deze houding door te zetten bij het project Groene Schoolpleinen.
Ons concept richt zich voornamelijk op het begin stadium van het gehele proces.Het gaat om het
genereren en delen van ideeën, het aanpakken van de onwetendheid van de ouders en leraren hoe ze
hun bijdrage kunnen leveren én om het bij elkaar sprokkelen van een eigen financiële bijdrage. Dit wordt
samengedaan met de kinderen:
Je kan hier denken aan:
Een maquette maken van oud papier dat wordt verzameld.
Samen een kijkdoos maken met het droom schoolplein.
Inspireren en motiveren d.m.v. succesverhalen.
Om ouders en leraren te inspireren en te motiveren is er een communicatiemiddel bedacht: een website.
Hierop is alle informatie rondom de ideeën, hun mogelijke bijdrage en het financiële vraagstuk te vinden.
Daarnaast staan er op de website succesverhalen van andere groene schoolpleinen.
Hiermee motiveren we tot een actieve houding, tegelijkertijd doen we directe voorstellen die ouders en
leraren kunnen uitvoeren. Kortom: ouders en leraren.. Wacht niet af!
Deze actieve houding en het nemen van initiatieven komen terug in de overige uitingen!

Hoe verder vanaf hier?

- Hopelijk wordt het project bij iedere school een succes, om de succesverhalen aan te vullen zouden er
ervaringen van ouders op geplaatst kunnen worden. Doordat de website hierdoor blijft groeien, kan de
het potentiëel uitgroeien tot een beweging.
- De succesverhalen moeten worden bijgewerkt en geplaatst. Er moet dus iemand zijn die dit doet,
bijvoorbeeld 1 keer per maand

13

Mogelijk probleem
Aangezien er vanuit de opdrachtgever geen budget is gegeven én de website wellicht wel geld kost zou
het een probleem zijn mocht dit niet realiseerbaar zijn. Hieronder geven wij een overzicht van de mogelijke kosten én dragen een oplossing aan om de website toch te kunnen realiseren:
Wil je groene schoolpleinen tot een grotere beweging laten groeien, waarbij je ouders stimuleert online
actief te zijn, kan je het best een professional inhuren. Waarbij de kosten (domeinnaam, hosting & bouwen) al snel €2500 eenmalig + €20 per maand zijn. (zie onderzoeksrapport p60)
Wat een mogelijkheid is, is dat je start met een wordpress site, die goedkoper is en wat wellicht door
studenten gebouwd kan worden. Hierdoor ben je snel online, kan je sneller groeien en als er dan meer
scholen verbonden zijn aan dit project, laat je je site meegroeien met je succes en bouw je een betere.

Waar moet je nog op letten?

- Je website moet voldoen aan de Europese GDPR-regelgeving en de Nederlandse AVG. Zodat de privacy gewaarborgd blijft. Hierbij kan je denken aan adressen, mails en namen opslaan.
- Check voordat je de website laat bouwen of de website een responsieve is. Oftewel, is de site ook goed
op andere mobiele apparaten zichtbaar. Als hij responsief is, wordt de site mee geschaald.
- Goede foto’s zijn essentieel. Dit kost echter ook geld. Er zijn wel gratis opties zoals unsplash.com, waar
rechte vrije en kwalitatief goede foto’s zijn te vinden.
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Contactmomenten

Contactmomenten

Met al deze informatie en het antwoord op de hoofdvraag hebben wij vier contactmomenten bedacht
die allen een probleem van de doelgroep oplossen en zo het proces makkelijker en leuker maken. Tegelijkertijd spelen de contactmomenten in op de actieve houding die veel ouders hebben en willen tonen,
maar soms niet weten hoe ze dat moeten doen.

Contactmoment 1
Een e-mail vanuit de gemeente naar de
schoolbesturen.
Er is vanuit de opdrachtgever geen budget
gegeven, daardoor worden wij beperkt in
de mogelijke communicatiemiddelen. De
ouders en leerkrachten zijn zoals eerder genoemd te vinden op sociale media maar dit
vonden wij totaal niet geschikt als communicatiemiddel omdat het geld kost en omdat
sociale media campagnes vaak niet effectief
zijn. Een email van de gemeente naar de
schoolbesturen is volgens ons de oplossing,
het zorgt voor betrouwbaarheid omdat de
gemeente een autoriteit is. Dit contactmoment is doelgericht en gaat direct naar de
mensen die de belangrijkste beslissingen
nemen. Meer info over achtergrondonderzoek e-mail marketing is te vinden op p59 van
het onderzoeksrapport.
Hieronder is den impressie van de mail te
zien. Na de impressiefoto als lokkertje is hij
inhoudlijk te verdelen in 4 delen:
Impressiefoto als lokkertje:
• Beschrijven van waarom een groen schoolplein goed is in het “grotere geheel”
• Wat de gemeente kan doen voor de scholen.
• Hoe de scholen (ouders en leraren) zelf
een bijdrage kunnen leveren
• Een tekst waarbij alles samen komt en de
“call to action” naar de website, waar ze alle
informatie kunnen vinden.
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Contactmoment 2

Een bericht via de interne communicatiekanalen van de school naar de ouders & de leraren.
Schoolbesturen beschikken over namen en e-mail lijsten. Zij kunnen dus de doelgroep heel direct benaderen. Het bericht komt extra betrouwbaar over omdat de ouders en leerkrachten de informatie vanuit
het bestuur krijgen. De besturen hebben qua tijdgebrek moeite om een extra, groot project als groene
schoolpleinen te leiden. Door dit contactmoment geven ze het initiatief door aan ouders en leerkrachten,
tevens de groep waar over het algemeen de meeste initiatieven vandaan komen. De interne communicatie zou via een app als Parro kunnen gaan en/of via de mail.
Hieronder is een voorbeeldmail te zien + een aantal richtlijnen, waar de scholen zich aan vast kunnen
houden:
Geachte…,
Onze school is vanuit de gemeente benaderd met een initiatief om een groen schoolplein te realiseren.
Dit is gezond voor de kinderen en ondersteund hen bij de ontwikkeling.
De school wil hier graag, ondersteund door de gemeente, aan mee werken, maar we kunnen dat niet in
ons eentje. Hoe meer mensen helpen, hoe sneller we ons groene schoolplein kunnen realiseren.
Op de website www.uwgroeneschoolplein.nl kunt u lezen hoe iedereen binnen onze school hier een
(kleine) bijdrage aan kan leveren. Het staat vol tips en inspiratie.
Wij hopen samen aan een mooie groene toekomst te kunnen werken ,
Met vriendelijke groet,
Richtlijnen:
- Benadruk dat vanuit de directie het initiatief groene schoolpleinen als positief wordt beschouwd.
- Benadruk dat de gemeente hen ondersteund.
- Benadruk dat het mooi zou zijn als zoveel mogelijk ouders en leraren meededen aan het project.
- Communiceer de website (van contactmoment3) door.
- Plaats de bijgevoegd foto in de mail. Doe dit via foto’s en NIET via de bijlage, zo komt de foto in de mail
i.p.v. bijgevoegd als bijlage.
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Contactmoment 3

Website voor alle doelgroepen toegankelijk waar ze over het project kunnen lezen en zien hoe zij in
kleine stappen een bijdrage kunnen leveren.
De website helpt elke doelgroep te kunnen zien wat zijn/haar bijdrage aan een toekomstig groen schoolplein kan zijn. Vanuit een enquête (bijlage 4) bleek ook dat de doelgroep een website als ideaal communicatiemiddel ziet. Op de website draait het om ondersteuning bij het verzamelen van bijvoorbeeld geld
en ideeën. Ook wordt duidelijke welke bijdrage de ouders/leraren kunnen leveren. Hun onwetendheid
hierover wordt opgelost. Bovendien wordt op de site duidelijk beschreven waarom een groen schoolplein goed is voor het kind. Op de website draait het ook veel om de uitwisseling van succesverhalen
van verschillende scholen die al een groen schoolplein hebben. Zo kunnen de mensen elkaar motiveren,
inspireren en ondersteunen, samen sta je sterker. Dit alles gaat in hele kleine stapjes om te zorgen dat
iedereen er tijd voor kan maken en niet afhaakt omdat hun mogelijke bijdrage niet duidelijk of te groot is.
Leerkrachten kunnen ondersteund worden bij het laten zien hoe de groene levenswijze ook in het klaslokaal en in de educatie kan worden doorgevoerd.
Dit is een impressie van de homepage van de website (bovenste deel), het onderste deel is een keuze
menu, waarbij je naar de pagina van de juiste doelgroep gaat. De waarom vraag in het begin is belangrijk.
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Dit is hoe de website er aan de binnenkant aan zou kunnen doen.
Er wordt begonnen met twee foto’s die twee onderwerpen representateren. Daarbij zijn
begeleidende teksten.
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Dit is de verdere uitwerking van de website. Je bent doorgescrolld naar de ideeënfase van de
website. Hier doen we suggesties als een kijkdoos maken van je droomschoolplein of samen
oud papier verzamelen en een maquette maken. Bij het onderdeel financiën zouden mogelijk de
ideeën van de subsidiewijzer kunnen worden toegevoegd.
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Hier zijn de succesverhalen te vinden om mensen te inspireren en motiveren. Je kan er doorheen klikken
en naar een verhaal naar keuze gaan. Ook is er een mogelijkheid via het linkje rechtsonderin om je eigen
verhaal in te sturen.
De website is op de basisprincipes van UX-design gebasseerd. Hoe dit precies is toegepast leest u op p57
van het onderzoeksrapport.
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Contactmoment 4

Een template voor de ouders/leraren in de werkgroep om alle betrokkenen op de hoogte te houden
tijdens het proces.
Dit contactmoment dient om het draagvlak onder alle betrokkenen bij de school hoog te houden. De
vooruitgang moet zichtbaar blijven en worden gecommuniceerd. Tevens wordt er ingespeeld op de
waarden zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een werkgroep of het bestuur neemt de verantwoordelijkheid op zich om de vooruitgang zichtbaar te maken en te communiceren. Wil je geld en ideeën
ontvangen, dan zal je een hoog draagvlak moeten hebben. De templates moeten daar voor zorgen. De
templates moeten daar voor zorgen. Dit contactmoment herhaalt eigenlijk contactmoment drie, zo blijft
de interesse gestimuleerd worden en zo blijven mensen aangespoord worden om in actie te komen. Dit
inspireert mogelijk ook de mensen die nog niet aan het groene schoolplein van hun school mee werken
om toch de stap te zetten. Dit template wordt in “Word”- format opgeleverd met een voorkant en een
inhoudsblad, zodat het voor iedereen te gebruiken is.
De volgende richtlijnen zijn belangrjik:
1. Vertel wat je hebt gedaan tot nu toe.
2. Vertel wat je de komende tijd gaat doen.
3. Kom met concrete hulpvragen/ideeën.
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Bijlages
Bijlage 1
Vanuit wie komt vaak het initiatief voor veranderingen?
“Leerkrachten en leerlingen”
“Ouders”
“Vanuit het team, leerkrachten die in de praktijk belemmeringen opmerken.
Vanuit de kinderen; zij geven ook tijdens het spelen reacties op het speelplein en het speelgoed.
Vanuit de ouders; Oudervereniging en MR.”
“Dat verschilt heel erg. Het kan een groep kinderen zijn die bij een vriendje of vriendinnetje op een
schoolplein hebben gespeeld en denken: Dat willen wij ook. Het kan een mooie folder zijn geweest waar
een directeur door wordt aangestoken. Het kan ook een ouder zijn die een schoolplein heeft gezien bij
familie. Meestal zijn het wel de enthousiaste verhalen van anderen die een trigger kunnen zijn. Ik zou me
zomaar kunnen voorstellen dat een financiële prikkel, in de vorm van een gemeentelijke of provinciale
subsidie, ook reden kan zijn om voor verandering te kiezen. Kortom: Het initiatief kan van verschillende
betrokkenen komen. Vaak is het wel het schoolbestuur of de directie die tot besluitvorming moet komen.”
“Vanuit de school, personeelsleden”
“De wensen vanuit de leerkrachten, het groen licht/ initiatief vanuit de directie”
“Vanuit school”
“Leerkrachten”
Wat zijn voor u de eisen waar een schoolplein aan moet voldoen?
“Veilig zijn en uitdagen tot bewegen.”
“Veilig, ruimte, verschillende dingen om te doen. Stimuleren en uitdagen tot spelen.”
“Veilig, overzichtelijk, praktisch/ robuust (niet gemakkelijk te vernielen), uitnodigend om te bewegen”
“Genoeg ruimte voor alle kinderen om te spelen. Uitdagende spullen om mee te kunnen spelen, dat
kunnen natuurlijke materialen zijn maar ook scheppen, planken en steppen.”
“Genoeg ruimte, veel speelmateriaal en groen“
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Bijlage 2
Interviews met ouders
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Welke kernwaarden die een school nastreeft vindt u belangrijk?
“Aandacht voor het kind”
“Identiteit, kind zien als individu, fijne sfeer/klimaat”
“Christelijk”
“Veiligheid, rust, ruimte om te ontdekken, zelfstandigheid bevorderen”
“Veiligheid”
“Ontdekken”
“Talent van kinderen ontwikkelen, begrip en ruimte voor wat ieder kind nodig heeft.”
“Gezonde school, bewegen, eigenheid van het kind, ondersteuning”
“Veiligheid, ontwikkeling op eigen niveau”
“Samenwerken en ieder in zijn eigen waarde laten”
“Een school dient veilig te zijn, elkaar respectvol te behandelen, schoon te zijn (ook qua lucht) en aandacht voor een gezonde leefstijl na te streven en aandacht”
“Veiligheid, ruimte voor onteikkeling eigen behoefte/kwaliteiten van het kind”
“Groeien in geloof. Het kijken naar de persoonlijke ontwikkeling van een kind en niet alleen het resultaat.”
Waarin moet een kind zich volgens u ontwikkelen op school?
“Vaardigheden, zelfbeeld, sociale vorming”
“Groei als persoon (zelfvertrouwen). Dat het leert op zijn eigen niveau/manier en niet zoals het “zou moeten”.
Persoonlijke ontwikkeling, samenwerken en christelijk onderwijs (normen en waarden)”
“Zichzelf zijn, samenwerken, onderzoeken en zelf oplossingen verzinnen”
“Creatie en sociaal”
“In een enthousiast kind”
“Op eigen tempo leren voor zelfvertrouwen, leren jezelf te presenteren, samenwerken”
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“Eigen talenten ontdekken en benutten, leren op eigen tempo met voldoende uitdaging”
“Didactisch, sociaal gedrag”
“Zelfstandig en aardig persoon”
“In het correct omgaan met anderen, in zichzelf te geloven en in kennis op te doen”
“Persoonlijke en sociale ontwikkeling, naast de droge stof ook ruimte voor creativiteit.”
“Vooral de eigen ik leren kennen. En een eigen identiteit ontwikkelen is het belangrijkste.”
Bjilage 3
Kernwaarden van 30 basisscholen binnen de gemeente utrecht.

Bijlage 4
Enquete afgenomen door studio groep Fit Happens.
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Bijlage 5
Samenvatting onderzoek
Voordelen groene schoolpleinen
1.
Daagt uit om te bewegen
Kinderen langer op school
2.
3.
Kinderen in contact met de natuur
Kinderen spelen beter samen
4.
5.
Kinderen, ouders en de buurt doen mee
6.
Goed voor biodiversiteit
7.
Groene schoolpleinen zijn gezonde schoolpleinen (kinderen zitten ‘goed in hun vel’, anti-obesitas,
frisse lucht.)
Veelzijdige beweging.
8.
9.
Rust en ontspanning.
10.
Leren omgaan met verantwoorde risico’s.
11.
Veel verschillende spelmogelijkheden
12.
Minder gepest en is minder overlast door vandalisme.
Geluidsarmer
13.
14.
Klimaatbestendiger
15.
Mogelijkheden voor educatie.
16.
Ontmoeting en ontspanning voor volwassenen
17.
Het geeft de school ‘een eigen gezicht’. Kinderen (en volwassenen) kunnen zich daardoor beter
‘thuis voelen’.
18.
Zorg leren dragen en leren omgaan met kwetsbaarheid
19.
Leren hoe eetbare gewassen groeien;
20.
Ontwikkeling van creativiteit
21.
Gelegenheid verschillende talenten verder te ontwikkelen.
22.
Meer veelzijdig en gevarieerd speelgedrag
23.
Meer dramatisch, fantasierijk speelgedrag
Meer constructief speelgedrag
24.
Meer exploratief gedrag en fascinatie met natuurlijke elementen
25.
26.
Meer samenwerking en sociaal speelgedrag
27.
Meer fysiek actief speelgedrag, meer verkenning van de eigen fysieke grenzen.
28.
Betere coördinatie, beter evenwicht en lenigheid voor de kinderen
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29.
30.
31.
32.
33.
34.

Meer concentratievermogen, zelfdiscipline en psychische zelfverzekerdheid
Verhoogt de emotionele gezondheid, de zelfwaardering en de stemming.
Meer ruimte voor zelfstandig beslissen, individuele zingeving
Goed voor kinderen met AD(H
Voorkomt diabetes, depressie of duizeligheid
Voorkomt overgewicht

Nadelen grijze schoolpleinen
- Saaie tegels
- Voetballende jongens maken dienst uit
- Nergens verstoppen
- Leerlingen die rennen, vechten of zich vervelen
- Vandalisme
Nadelen groene schoolpleinen
- Moeilijk toezicht houden
- Hoe natuurlijker het gebied, des te minder toegankelijk
- Natuur ontwikkelt zich onverwacht
- Onderhoud is intensief
- Hoge aanlegkosten
- Meer kans op vandalisme door openbaarheid
Volgens het onderzoek van Jantje Beton zijn veel kinderen ontevreden over hun schoolplein: 43% vindt
zijn schoolplein saai en 60% wil meer ruimte voor sport en spel. Daarnaast wil 71% van de kinderen mee
helpen met de inrichting van een schoolplein (Jantje Beton, 2014).
Kinderen spelen t.o.v. 2013 minder vaak meer buiten dan binnen (18% versus 10%).
Drie op de tien kinderen speelt nooit of slechts één keer per week buiten (in 2013 was dat één op de
vijf).
De belangrijkste barrières voor kinderen om minder buiten te spelen zijn:
Speelplekken zijn saai (39%).
Driekwart van de kinderen geeft aan het buitenspelen nog leuker te vinden wanneer er meer spannende
speelplekken zouden zijn (74%).
Door zowel leerlingen, ouders, leerkrachten en directeuren wordt een groen schoolplein meer gewaardeerd. Zij geven een hoger cijfer aan hun schoolplein.
Grijze schoolpleinen worden niet altijd als veilig ervaren, omdat er meer opstootjes zijn.
De onderhouds- en schoonmakenkosten van groene schoolpleinen zijn hoger dan de kosten van grijze
pleinen. Echter, de voordelen die een groen schoolplein biedt wegen volgens leerkrachten en directies
op tegen deze hogere kosten.
De meeste schoolleiders zijn tevreden over de wijze waarop ze de ouders hebben geïnformeerd over en
betrokken bij het verbeterproces van de school: open en transparant, pro-actief en eerlijk zijn de kernwoorden.
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Ouders komen vaak met nieuwe ideeën voor verbetering bij de school
Ouders vinden belangrijk:
- Sociaal speelgedrag: 4.5/5
- Exploratief speelgedrag: 3.92/5
- Fysiek actief speelgedrag: 4.25/5
- Veelzijdig en gevarieerd speelgedrag: 3.67/5
- “Thuis voelen”: 4.75/5
De ouders vinden veiligheid en ruimte het allerbelangrijkst bij een schoolplein
De ouders vinden het belangrijk dat de school veiligheid, ontwikkeling en ontdekken centraal zet
Leerlingen, ouders, leerkrachten en de directie zijn allemaal betrokken rondom verandering bij het
schoolplein
Het initiatief voor verandering komt vaak vanuit de leerkrachten of ouders
Scholen zouden vanuit de gemeente ondersteuning kunnen gebruiken met het onderhoud van het
schoolplein en voornamelijk financiële steun
De leerkrachten vinden het belangrijk dat het schoolplein veilig is en dat er genoeg ruimte is.
Leerkrachten vinden belangrijk
- Sociaal speelgedrag: 4.2/5
- Exploratief speelgedrag: 3.8/5
- Fysiek actief speelgedrag: 4/5
- Veelzijdig en gevarieerd speelgedrag: 4/5
- “Thuis voelen”: 5/5
Bijlage 6
Voor dit interview waren een aantal vragen voorbereid:
1 Wat is het grootste probleem dat u tijdens het hele proces bent tegen gekomen?
2 Wat zijn de punten die goed zijn gegaan?
3 Hoe verloopt de samenwerking met de ouders?
4 Hoe verloopt de samenwerking met de school?
5 Wat wilt u anders zien?
6 Hoe belangrijk is het dan ouders actief betrokken zijn?
7 Hoe belangrijk is de samenwerking tussen ouders?
8 In hoeverre is iedereen op een school betrokken bij de groene Schoolpleinen?
Test ouder/coordinator groene schoolpleinen bij basisschool “de spits”.
-

Ze zijn al 1,5 jaar bezig, sinds mei 2019.
Er is een werkgroep van ouders, buurtbewoners & leerkrachten.
Er is een website groene schoolpleinen met heel veel vergelijkbare plannen.
Alle kinderen hebben met kleurplaten hun dromen neergezet.
Geld verzameld via een sponsorloop.
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-

Excursie bij andere school.
Geholpen door Utrecht Natuurlijk.
Er werd een definitief ontwerp gemaakt samen met een tuin ontwerpbureau. Daarna bleek er
nog lang niet genoeg geld te zijn.
Via nieuwsbrieven werden ouders, buurtbewoners op de hoogte gehouden.
Er werd een plantendag gehouden.

Kip/Ei probleem. Voor een ontwerp heb je geld nodig, maar om geld te krijgen voor subsidies heb
je een ontwerp nodig.
Omdat het openbaar terrein is, draagt de gemeente bij.
School heeft nauwelijks geld.
Wil je subsidies, dan heb je al snel 20% eigen inzet nodig. Hoe meer geld de school heeft, hoe je
dat met fondsen kan vermenigvuldigen. De subsidies hebben een startbedrag.
Volgens de wet moet een deel van het schoolplein uit tegels bestaan.
Grootste probleem? GELD!!!!!
-

Ouders zijn onwetend, ze denken dat er wat gras en struiken neergezet moeten worden.
Veel mensen zijn bang voor veiligheid en onoverzichtelijkheid.
Leraren bang dat ze de kinderen vies worden.
Er zullen extra kosten worden gemaakt voor schoonmaken.
Een nieuw klimrek met houtsnippers kan al €60.000 – €80.000 euro kosten.
Schoolplein van de spits is 2x 1000 m2 wat neerkomt op een totaal bedrag van €250.000.
Krijgen hulp bij onderhoud van Welland College, studenten gaan helpen.
Je moet niet te veel van ouders vragen, er zal een klein groepje enthousiastelingen.
Ouders kunnen helpen bij het onderhoud.

Een goed plein krijg je niet door gezellig te scheppen. Dat moet je gewoon echt professioneel
aanpakken.
Er was een ideeënbus, maar laat uiteindelijk plan over aan een professioneel bureau.
Veel ouders weten niet precies wat te moeten, kunnen of willen doen, ze zijn onwetendheid.
Over wat het is, geld.
Ouders zien geen vooruitgang, hierdoor wordt het enthousiasme minder, ondanks dat er achter
de schermen heel veel gebeurd.
Totale eigen inleg was €37.000.
Werkgroep bestaat uit 8 mensen, 4 leraren, 4 ouder. Dat is eigenlijk genoeg. Deze ouders hebben hun connecties bij de gemeente, waterschap.
Er hoeven niet meer ouders of personen bij, er is dan te weinig te doen.
Ouders komen vooral in het spel als het eenmaal is gerealiseerd.
Ouders moeten aan de andere kant wel worden betrokken en de vooruitgang maken. Bij een
andere school hadden ze dit in 3 weken in de vakantie gedaan. Dan hebben mensen niet het gevoel dat
ze er deel vanuit maken.
Het ontwerpbureau maakt ook een onderhoudsplan. Hier kan je bv denken aan een mogelijke
snoeidag.
Bij de Klim (andere school) hebben ze hele schoolplein vergroend zonder hulp en geld. Daar is
het vooral schijngroen. Dus ouders maken dan bv vogelhuisjes of een insecten hotel.
Een werkgroep opzetten is vrij makkelijk. Geef aan dat iedereen die wil kan mee doen. Hier zullen
een paar mensen op reageren. Dat is prima. Je wilt niet dat mensen overbodig zijn.
Hoe meer ouders en mensen je betrekt, hoe sneller er meer geld beschikbaar gaat komen.
De communicatie tussen de gemeente en de scholen verloopt moeizaam door de enorme bureaucratie.
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De gemeente bestaat bestaat uit meerdere onderdelen: Grijs gaat over tegels. Groen over de
Groenvoorziening. Er zit een hele laag boven. Oftewel bureaucreatie.
Gedoe over verantwoordelijkheid. Grond is van de gemeente, speeltoestellen van de school. Wie
is er verantwoordelijk?
Inzichten over Concept
- Echte werk moet door professionals gedaan worden.
- Ouders hebben meeste waarde als het plein er eenmaal is.
- Ouders zijn ontwetend.
- Ouders willen wel op de hoogte gehouden worden.
- Alles werkt zodra je iedereen de kans geeft.
- Geld is een groot probleem.
- Hoe meer ouders je erbij betrekt, hoe meer wegen er zijn om geld binnen te krijgen. (giften, initiatieven)
- Met plantendag worden mensen erbij betrokken.
- Er zit een groot bureaucratisch probleem tussen gemeente en ouders.
Bijlage 7
Concepttest ouder / man
- Ik heb het vrij druk, maar ik zou best een aantal uurtjes erin willen steken.
- Geen idee waar ik aan begin, daarom zou ik niet zo snel in een werkgroep gaan.
- Ik zou best een paar dagen in het jaar een beetje willen klussen met een aantal andere ouders.
- Bij onze zoon op school is het altijd een gedoe met geld. School krijgt het altijd maar net rond. Het ene
jaar een leraar erbij, het andere jaar een leraar eruit.
- Ik zou voor een groen schoolplein zijn, als dat de ontwikkeling van mijn kind helpt, daarom zou ik er wel
wat tijd in willen steken. Taken moet wel eerlijk verdeeld worden.
- Concept pak je schep, mensen moeten eerst geactiveerd worden, daarna gaat samenwerking pas
spelen.
- Wij krijgen per week vaak een bericht via de mail met belangrijke informatie.
Inzichten over concept
- geld is een issue, of vooral het te kort aan.
- Hij is bereid mee te helpen als daarmee echt het belang van het kind wordt gediend.
Bijlage 8
Concepttest ouder / vrouw
- Meer groen op het schoolplein en zelf plantjes onder houden lijkt me erg leerzaam voor mijn kind.
- Geld ophalen lijkt me erg leuk, wij doen dat altijd al voor schoolkamp en soms voor schooluitje. Dan
doen de kinderen klusjes en vorig jaar hebben we een markt georganiseerd.
- Ik denk dat een veilige omgeving belangrijk is. Iedereen moet een plek op het schoolplein kunnen
krijgen. Niet alleen maar een groen voetbalveld of een viervak veld. Maak verschillende hoekjes zodat
kinderen keus hebben.
- Het is leuk om met ouders samen te werken, maar ook lastig soms. Als men aan de uitvoering gaat, zijn
er vaak meningsverschillen. Ook is de communicatie slecht. De helft weet niet van de plannen, terwijl de
andere helft alweer verder is.
- Ouders zijn super kritisch en staan vooraan in de rij als er iets te zeuren is.
- Concept pak je schep, je moet lekker aan de slag gaan, scholen zijn al goed genoeg in plannen maken,
laten we lekker bezig gaan met z’n allen.
- De school waar een vriendin van me werkt heeft een eigen moestuin dat is ook erg leuk.
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- Ouders komen bij ons vaak met nieuwe ideeën, dan wordt dan soms rondgestuurd in de app die we
met de ouders hebben. (overigens wil niet iedereen daar in)
- Wij hebben 1 keer per jaar vaak een grote opruimdag waar veel mensen mee helpen, dat is vaak erg
gezellig, we maken er echt een dagje van.
Les
- gedoe met samenwerking, hou het bij ideeën en geldfase.
- Communicatie tussen ouders kan beter.
Bijlage 9
Concepttest docente/vrouw
- Voor de kinderen lijkt mij een groen schoolplein echt een verrijking.
- Geld is niet vaak een probleem, dat komt omdat wij vaak uitjes goeddkoop doen. Een schoolkamp
wordt mede door de klas gefinanciërd.
- Wij hebben een groep ouders die meewerkt aan het toneel dat eens in de zoveel tijd wordt opgevoerd
door de kinderen.
- Hoe actiever ouders zijn, hoe beter. Zij krijgen echt zaken gedaan, waar wij als docenten geen tijd voor
hebben. Wel is het zo dat actieve ouders automatisch verwachten inspraak te hebben, iets wat niet latijd
zo is.
- Het groepje echt actieve ouders is vrij select, zij doen veel samen.
- Wij hebben een wekelijkse brief die wij sturen naar de ouders om op de hoogte te blijven. Dit was eerst
een fysiek brief, inmiddels gaat die via de mail.
*Alle concepttesten zijn in eigen woorden verwoord.
In combinatie met alle kennis uit het onderzoek en deze concept gesprekken besloten we dat we ons
meer focussen op de beginfase. We pakken hierbij de geld problemen, ontwetendheid & communicatie
tussen ouders aan.
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VISUAL STYLE GUIDE
Groene Schoolpleinen

WAT DOEN WE?
Dit initiatief van de Gemeente Utrecht en Centre of Expertise Smart
Sustainable Cities ondersteunt ouders en leraren bij het realiseren
van een groen schoolplein.

WAAROM DOEN WE HET?
We geloven in een groene, gezonde toekomst voor alle kinderen en die begint bij de aanleg
van een omgeving die daar bij past en waar ze dagelijks in vertoeven: hun schoolplein.

VOOR WIE IS DEZE STYLE GUIDE?
Voor alle betrokkenen die in de toekomst aan het project Groene Schoolpleinen mee gaan werken. Deze guide
lines zorgen ervoor dat de herkenbare stijl gewaarborgd blijft en dat iedereen met plezier, maar binnen kaders tot
mooie uitingen kan komen.

Inhoud

Tone of Voice		
Logo				
Kleuren			
Typografie			
Illustratie			
Fotografie			
Toepassingen		
Slot 				
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5
9
11
13
17
18
21

Tone of Voice

4
Bij de “tone of voice” , moet je de toon
aanspreken die voor de ouders en leraren
herkenbaar is.

Het is voor...

verschillende doelgroepen,
zodat...

iedereen het begrijpt.
We gebruiken geen...

geen moeilijke woorden,
maar zijn wel zakelijk. Volwassenen...

spreken we aan met “U”,
maar de kinderen...

spreken we aan met “jij”.
Welke situatie zich ook voordoet...

we kijken altijd naar de positieve noot
en laten zien...

wat iedereen zelf kan bijdragen aan het project.
We stimuleren...

met tekst en beeld een actieve houding
met in ons achterhoofd...

een mooie, groene, gezonde toekomst voor de kinderen.

Logo

5
Het logo voor groene schoolpleinen
bestaat uit een bakstenen letter G met
daarop groeiende bloemen. Dit staat
symbool voor het veranderen van een
stenen schoolplein naar een groen
schoolplein.
Het logo kan gebruikt worden zoals
hiernaast wordt getoond.
De kleur van de bakstenen mag verandert
worden naar één van de kleuren uit het
primaire kleurenpalet. Let hierbij op dat de
kleur van de bakstenen niet tegenspreekt
met de kleuren uit de bloemen.
Het logo mag terugkomen in de naam
groene schoolpleinen. Op pagina zes
worden voorbeelden hierover getoond.

Logo’s do

6

7

Logo’s don’t

8
1 Het logo mag niet ondersteboven
worden getoond.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 Het logo mag niet geroteerd worden.
3 Wanneer het logo in de naam wordt
geplaatst, mag het logo van kleur niet
onderscheiden met de rest van het
woord.
4 De kleuren van de bloemen mogen niet
worden aangepast.
5 Er mogen geen elementen worden
verwijderd.
6 De letter G mag niet worden getoond in
andere kleuren met uitzondering van het
primaire kleurenpalet.
7 Het logo mag niet worden gespiegeld.
8 De bloemen moeten altijd aanwezig zijn
in het logo.
9 De uitlijning van de bloemen moeten
altijd aanwezig zijn, in de kleur zwart.

Kleuren
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Er is kleurenpalet ontwikkeld op
basis van betekenissen van kleur en
voordelen van groene schoolpleinen.
Het kleurenpalet hiernaast is gericht voor
ouders, docenten en het bestuur met
uitzondering van kinderen. De kleuren
mogen gebruikt worden in illustraties en in
de typografie.
De kleur groen is afkomstig van het woord
‘grene’, het betekent gras en groei. Het
staat voor natuur en milieu. De heldere
en lichtere groentinten staan voor groei,
vitaliteit en vernieuwing. Dit zijn voordelen
van een groen schoolplein.

HEX: 7FA9AE
RGB: 127 169 174
CMYK: 51 15 20 3
PANTONE: 5493 C

HEX: 3E5D58
RGB: 62 93 88
CMYK: 71 36 48 39
PANTONE: 5477 C

HEX: 526E3E
RGB: 82 110 62
CMYK: 55 18 77 41
PANTONE: 4215 C

De kleur blauw staat voor
betrouwbaarheid en communicatie
overbrengen. Blauw straal kalme en
harmonieuze kwaliteiten uit.
De kleuren wit en zwart mogen altijd
worden toegevoegd.

Primair kleurenpalet

HEX: A4D65E
RGB: 164 214 94
CMYK: 37 0 77 0
PANTONE: 367 C

HEX: 6A9033
RGB: 106 144 51
CMYK: 50 4 92 27
PANTONE: 4213 C

10
Kinderen worden ook betrokken bij
groene schoolpleinen, felle en primaire
kleuren spreken hen aan. Daarom is een
secundair palet ontwikkeld.
Dit palet mag ook terug komen in
illustraties. Ook hierbij mogen wit en zwart
worden toegevoegd, dit geldt alleen voor
de bodytekst.
De kleur blauw staat voor
betrouwbaarheid en communicatie.
De kleur geel communiceert vreugde,
vrolijkheid, vriendelijkheid en energie.
Heeft een positieve invloed op de
gemoedsstand.

HEX: 004EA8
RGB: 0 78 168
CMYK: 200 71 0 2
PANTONE: 2145 C

HEX: FDDA25
RGB: 253 218 37
CMYK: 0 4 88 0
PANTONE: 115 C

HEX: E56910
RGB: 229 105 16
CMYK: 0 67 100 0
PANTONE: 4010 C

Oranje straalt vitaliteit, energie en
aanmoediging uit.
Rood betekent voor kinderen dat ze
dichterbij de aarde staan.
De kleur groen wordt door kinderen
gezien als een kleur van de aarde.

Secundair kleurenpalet

HEX: BF0D3E
RGB: 191 13 62
CMYK: 0 100 59 11
PANTONE: 193 C

HEX: 6A9033
RGB: 106 144 51
CMYK: 50 4 92 27
PANTONE: 4213 C

Typografie
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De lettertypen die worden gebruikt door
groene schoolpleinen zijn Hobeaux en
Halyard Display.
Er wordt alleen gebruik gemaakt van
een sans serif lettertype, op deze
manier is het voor iedereen leesbaar.
De lettertypen hebben een schone,
moderne en universele persoonlijkheid
waardoor het niet uit de tijd zal gaan.

Hobeax

Titels/TITELS
Aa/Bb/0123
Groene Schoolpleinen
GROENE SCHOOLPLEINEN

Halyard Display Book

Subtitel/SUBTITEL/subtitel
Aa/Bb/0123
Een meerwaarde voor de buurt
Samen met de gemeente Utrecht

Halyard Display ExtraLight

Bodytekst/bodytekst
Aa/Bb/0123
Groene schoolpleinen zijn een initiatief
van de gemeente utrecht samen...

Voor de titels wordt altijd het lettertype
Hobeaux gebruikt.
Voor subtitels wordt Halyard Display
Book gebruikt.
Voor body tekst wordt Halyard Display
Extra Light gebruikt.

Typografie
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De titels en subtitels mogen in kleuren
van het primaire kleurenpalet worden
getoond. De bodytekst zal altijd in zwart of
wit moeten worden getoond, afhankelijk
van de achtergrond waar de body tekst
staat.

Groene schoolpleinen
Een meerwaarde voor de buurt
Groene schoolpleinen zijn...

Groene schoolpleinen
Een meerwaarde voor de buurt
Groene schoolpleinen zijn...

Groene schoolpleinen
Een meerwaarde voor de buurt
Groene schoolpleinen zijn...

Illustraties
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Illustraties zijn een groot onderdeel
van groene schoolpleinen. Door het
gebruik van illustraties worden mensen
nieuwsgierig en krijgen ze een gevoel wat
verwacht kan worden qua inhoud.
Ze moeten simpel, toegankelijk,
herkenbaar en niet abstract zijn.
Zorg er daarom voor dat informatie met
illustraties wordt ondersteund en niet
andersom.
Verder maak alleen gebruik van de
aangeboden kleurenpaletten en houd de
illustraties zo simpel mogelijk.

Fotografie
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Een foto zegt meer dan 1000 woorden,
maak dus zeker gebruik van fotografie in
de toekomstige middelen.
Zorg ervoor dat de foto de inhoud van de
tekst laat zien. Gaat het over activiteiten
met kinderen, zorg dat er kinderen
worden afgebeeld die samen aan het
werk zijn.
Maak gebruik van foto’s van scholen waar
groene schoolpleinen worden of al zijn
gerealiseerd!
Ook kunnen er eigen foto’s van het
proces gemaakt en gebruikt worden.

Deze foto’s zijn er om een impressie te geven wat voor een soort
fotografie kan wordenvgebruikt.

Toepassingen
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Dit is een mogelijke toepassing van de
visual style guide: een e-mail.

Toepassingen
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Dit is een mogelijke toepassing van de
visual style guide: homepage van een
website.

Toepassingen
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Dit is een mogelijke toepassing van de
visual style guide: de nieuwsbrief in e-mail
vorm.
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Inhoud, Illustraties & Teksten

JOYCE WESTENBERG (joyce.westenberg@student.hu.nl)
Opmaak & Teksten

DAVI BOS (davi.bos@student.hu.nl)

Uitleg bij nieuwsbrief
Dit is een klein hulpmiddel voor de nieuwsbrief. Er is niets verplicht, maar er zijn wat richtlijnen die
wellicht handig zijn om in het achterhoofd te houden:
1. Vertel wat u hebt gedaan, wat u de komende periode gaat doen & waar u hulp bij kan
gebruiken (wees concreet!)
2. Ook als er weinig zichtbare vooruitgang is, kan je vertellen over wat er achter de
schermen allemaal wordt geregeld.
3. Concrete vooruitgang kan je met foto’s laten zien.

De onderste illustraties kunt u standaard gebruiken:

-

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

-

Wat gaan we de komende tijd doen?

-

Waar hebben we jouw hulp bij nodig?

Voorbeeldmail en richtlijnen voor directie/bestuur/scholen

Geachte…,
Onze school is vanuit de gemeente benaderd met een initiatief om een groen schoolplein te
realiseren. Dit is gezond voor de kinderen en ondersteund hen bij de ontwikkeling.
De school wil hier graag, ondersteund door de gemeente, aan mee werken, maar we kunnen dat niet
ons eentje. Hoe meer mensen helpen, hoe sneller we ons groene schoolplein kunnen realiseren.
Op de website www.uwgroeneschoolplein.nl kunt u lezen hoe iedereen binnen onze school hier een
(kleine) bijdrage aan kan leveren. Het staat vol tips en inspiratie.
Wij hopen samen aan een mooie groene toekomst te kunnen werken,
Met vriendelijke groet,

Richtlijnen:
-

Benadruk dat vanuit de directie het initiatief groene schoolpleinen als positief wordt
beschouwd.
Benadruk dat de gemeente hen ondersteund.
Benadruk dat het mooi zou zijn als zoveel mogelijk ouders en leraren meededen aan het
project.
Communiceer de website (van contactmoment 3) door.
Plaats de bijgevoegde foto in de mail. Doe dit via foto’s en NIET via de bijlage, zo komt de
foto in de mail i.p.v. bijgevoegd in de bijlage.

