
Scholen die meedoen:
Basisschool Esmoreit, 
Luttenberg
Speciaal onderwijs De 
Zonnehof, Raalte
KBS De Korenbloem, Raalte
Sint Antoniusschool, 
Mariënheem

Groene handen 
gezocht voor de 
Groene School-
pleinen Brigade!

Over de Groene 
Schoolpleinen 
Brigade >

Vind jij het heerlijk om buiten bezig te 
zijn? Draai jij je handen niet om voor een 
flinke snoeiklus? Of heb je nog niet zo veel 
ervaring met het onderhouden van groen, 
maar lijkt het je juist leuk om dat te leren 
in een gezellige setting? Dan is de Groene 
Schoolpleinen Brigade misschien wel iets 
voor jou! Als Groene Schoolpleinen Brigadier 
help je scholen bij jou in de buurt om het 
groene schoolplein te onderhouden.

In gemeente Raalte hebben al een aantal 
scholen hun schoolplein vergroend, of zijn hier 
druk mee aan de slag. De grijze tegels hebben 

plaatsgemaakt voor bomen, struiken en 
speelaanleidingen van natuurlijke materialen. 
Dat is super, want: een groener plein is 
leerzamer, gezonder én leuker voor kinderen 
dan een grijs plein. Maar een groen plein heeft 
wel meer onderhoud nodig. Voor veel scholen 
is het een uitdaging om het onderhoud goed 
georganiseerd te krijgen. Daarom willen we 
met elkaar de Groene Schoolpleinen Brigade 
oprichten: een groep vrijwilligers die een 
aantal schoolpleinen in gemeente Raalte helpt 
onderhouden. Lijkt het jou leuk om scholen te 
helpen de groene pleinen te onderhouden?  
Lees dan gauw verder!

• De Brigade bestaat uit een groep 
vrijwilligers die scholen met een groen 
schoolplein helpt in het onderhoud

• De Brigadiers worden gekoppeld aan één of 
meerdere scholen bij hen in de buurt

• De Brigade gaat zo’n drie à vier keer per jaar 
langs bij een school om te helpen met het 
onderhoud

• De Brigadiers zijn nadrukkelijk niet 
verantwoordelijk voor het volledige 
onderhoud van het plein; ze bieden vooral 
extra handjes om het onderhoud beter 
gedaan te krijgen

• De Brigadiers kunnen gebruikmaken van het 
gereedschap van Landschap Overijssel

• Een medewerker van de gemeente zorgt 
voor de coördinatie met scholen

Steek je handen uit de mouwen 
voor een mooi groen plein in de 
gemeente Raalte



• Gratis cursussen om relevante kennis en 
kunde op te doen

• Een tijdsbesteding die voldoening geeft èn 
gezellig is; een lekkere kop koffie hoort er 
natuurlijk ook bij!

Welke onderhoudstaken de Groene 
Schoolpleinen Brigade op het groene 
schoolplein uitvoert hangt af van de behoefte 
van de school, maar ook van de interesse 
en mogelijkheden van de Brigadier zelf. Een 
aantal voorbeelden van taken die op het 
groene plein uitgevoerd kunnen worden zijn:  
 
• Wilgen knotten • Hagen snoeien  
• Bladruimen • Moestuin zaai-klaar maken  
• Fruitstruiken snoeien • Zand bijvullen • Groen 
bijplanten • Pergola bouwen • .....

Alle schoolpleinen in Overijssel groen in 2025, 
daar willen we naartoe! Groen speelt een 
belangrijke rol bij de cognitieve, motorische 
en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom 
willen we kinderen meer in aanraking brengen 
met groen, om daar te spelen en te leren. 
Waar kan dit beter dan op het schoolplein! 
We willen in heel Overijssel een groene 
schoolpleinenbeweging op gang brengen.  
 
Het vergroenen van schoolpleinen is één 
van de projecten binnen het programma 
Natuur voor Elkaar. Samen met haar groene 
partners heeft provincie Overijssel de ambitie 
uitgesproken om ervoor te zorgen dat alle 
schoolpleinen in Overijssel in 2025 groen 
zijn. Stichting Springzaad, Natuur en Milieu 

Overijssel en IVN Overijssel willen de komende 
jaren samen met de provincie en andere 
partners scholen ondersteunen in dit proces. 
 
Kijk op www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl  
voor meer informatie.
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www.natuurvoorelkaar.nl

Ben je enthousiast geworden over de Groene 
Schoolpleinen Brigade? Of heb je vragen? 
Neem dan contact op met gemeente Raalte, 
via klimaatadaptatie@raalte.nl of met 
het programma Groene Schoolpleinen via 
groeneschoolpleinen@ivn.nl / 06 43 75 42 90

Interesse in de Groene 
Schoolpleinen Brigade?

Over Groene Schoolpleinen

De taken van de Brigadiers

Wat bieden wij de Brigadiers?

http://www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl
http://www.natuurvoorelkaar.nl
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