Verslag Webinar

“Alle scholen groen, dat gaan we samen doen in de Hof van Twente!”
Datum: 24 augustus 2020

Deelnemers:
Namens de gemeente: Bas Schuite (Groenbeheer Hof van Twente) , Martijn Aalbrecht
(beleidsmedewerker werkgroep biodiversiteit ), Pieter van Zwanenburg (wethouder
onderwijs), Marianne Hutten (HofPower) en Ina van de Riet (Groene Loper Hof van Twente)
Namens de provincie/NMO: Hannelore Börger
Negen scholen hebben deelgenomen aan het webinar: De Boomhut, Heeckeren, Erve
Hooyerinck, Magenta, Wiene, Stokkum, De Albatros, Brookschole, Constantijnschool
Vooraf hebben aangegeven niet deel te nemen: Stedeke, Zwaluw en De Welp. Scholen die
het tijdstip toch niet konden halen: Petrusschool, Azelo, Bentelwijz en ‘t Gijmink. Bij Elserike
is het inloggen niet gelukt (de gewijzigde inlog niet op tijd gehad/gezien)

•

Digitale rondleiding over het plein door Mariel van Loenen IKC Magenta in Delden.

De volgende vragen zijn aan Mariel van Loenen gesteld tijdens dit webinar:
V > Wat is half verharding?
A > Dit is deels verhard materiaal, denk aan granulaat, padvast of graustabiel materiaal .
V > Hoe hebben jullie het plein gefinancierd?
A > Stap voor stap, met ouders/vrijwilligers kan je veel doen. Ouders bv voor graafwerkhulp
en moestuin laten doen. We hadden natuurlijk het voordeel dat we opnieuw moesten
beginnen/ konden beginnen
V> Hebben jullie ook losse materialen op jullie groene plein?
A> Nee, dat vraagt afspraken, anders heb je zo met stokken een vechtpartij
V> Is er ruimte voor voetbal?
A > Ja
V > Hoe gaan jullie om met veiligheid?
A > Speeltoestellen zijn goedgekeurd. Losse boomstam wordt niet aangemerkt als
speeltoestel en hoeft daarom niet gekeurd te worden. Overleg dus goed met de hovenier!
(Magenta heeft gewerkt met Tuinen van Geerdink voor de planvorming en Vossebeld voor
de uitvoering)
V> Hoe gaat het met zand naast het gras?
A > Op 2 plekken loopt dat uit. Oplossing: geef kinderen een bezem en het wordt al snel
minder.
V > Hoe is grasmaaien geregeld?
A > O.a. door vrijwilliger van Salut en de conciërge. Leerlingen worden ook betrokken bij het
onderhoud.
V >. Wat zijn de kosten?
A > Voor Magenta is het totaal € 100.000,-, maar dat is inclusief graafwerk, verhuizen van
speeltoestellen, afwatering, etc. We moesten helemaal opnieuw beginnen en dit verklaart de
aanlegkosten.
V > Hebben jullie een regenton?
A > Ja, voor de moestuin.
V > Staat de vaak wadi vol?
A > Nee, i.v.m. veiligheid. Na een stortbui staat er een paar centimer, maar dat is van korte
duur.
2. Het aanbod / facilitering door gemeente Hof van Twente
Martijn Aalbrecht vertelt wat zij willen bieden aan alle scholen in de Hof van Twente die mee
gaan doen:
Op vrijdag 28 augustus ligt er een voorstel in de stuurgroep dat de gemeente, bovenop de
provinciale subsidie, om een bedrag twv € 5.000,- ter beschikking te stellen. Mogelijk moet
dit voorstel nog langs de gemeenteraad, maar inzet is, dat het via een formeel besluit
hierover bij de stuurgroep kan. Een van de voorwaarden hierbij is dat de scholen
(vrijwilligers) uren inbrengen.

3. De provinciale subsidie/regeling groene schoolpleinen is open tot 30 november
2020.
Hannelore Börger vertelt over hoe deze regeling werkt:
Vorig jaar was er financiële steun voor 100 scholen, 80 scholen hebben meegedaan. Dit jaar
is er weer geld voor 100 scholen en wordt er gewerkt met partnergemeenten, waaronder de
Hof van Twente. Op https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/groene-schoolpleinen lees je
alles over het provinciale project.

Via deze link kom je meteen bij de regeling/ het subsidieformulier

Een paar kenmerken van de provinciale regeling:
Voor scholen die hun schoolplein willen vergroenen is er een vast bedrag van € 10.000
beschikbaar. € 7.500 voor proces, ontwerp en uitvoer van de vegroening en € 2.500 voor de
begeleiding van een groene expert (hovenier/ ontwerper/ procesbegeleider).
Cofinanciering van € 7.500 is een vereiste, waarbij je een bijdrage in natura door inzet van
vrijwilligers (uurtarief € 15) ook mag mee tellen tot maximaal € 3.500. Kortom de school legt
zelf minimaal € 4.000 in. Indienen kan met of zonder ontwerp.
V > Mocht over het gemeentevoorstel in de Hof van Twente positief worden besloten
door de stuurgroep, mag dit ook als cofinanciering opgevoerd worden?
A> In dit laatste geval betekent dit dat de scholen dan zelf alleen maar hun
vrijwilligersuren in dienen t.w.v. € 2.500 en aan kunnen tonen dat zij 167 uren in dit
project steken.

V > Moet de hovenier op de lijst van Groene Ondersteuners staan?
A > Ja. Als de hovenier er niet op staat, dan kan de hovenier wel worden toegevoegd. Dit
kan op 3 manieren:
•
•
•

De hovenier komt naar de bijeenkomst op 1 oktober
De hovenier laat 2 referentieopdrachten/ontwerpen zien
De hovenier toont aan bij het ontwerp ( Dit is niet aan te raden, want dan geef je al
geld uit, terwijl je nog niet weet of deze uitvoerder voor de school opgevoerd mag
worden voor de subsidie).

V > Hoe snel hoor je besluit of subsidie wordt toegekend?
A > Binnen 4 weken reactie over compleetheid van de aanvraag. Daarna binnen 11 weken
besluit.
V > Staat deze subsidie los van de gemeentesubsidie?
A > Ja, in principe wel. Mits goed reden waarom de provinciale subsidie niet wordt benut.
4.Interessante links/regelingen :
•

Eetbaar Groen-regeling gaat open per 1 september (zie
www.jonglerenetenoverijssel.nl) Taco of Heleen (adviseurs) kunnen gratis
langskomen. KBS Heeckeren heeft dit al gedaan en heeft dat positief ervaren. Meer
tips nodig? vraag om gratis advies

•

Educatief gebruik van het groene schoolplein. Voor de eerste 25 aanvragen is dit
gratis. Vanaf 24 augustus kan ingeschreven worden voor de aanvraag. Je kunt je
school inschrijven via deze link

•

Meld je aan voor de Nieuwsbrief `Pleinnieuwtje’. Aanmelden voor deze nieuwsbrief
kan (voor wie dat nog niet via het webinar heeft gedaan) door een mail te sturen aan
Hannelore: borger@natuurenmilieuoverijssel.nl. De komende week komt er weer een
nieuwsbrief uit.

•

Reserveer de Serious Game! Dit is een ontwerpspel die de redenen van het
vergroenen te verduidelijken. In het spel gaat het om de effecten, niet om het ontwerp
van de eigen school. Voor de eerste 50 scholen die zich melden, kan het spel gratis
worden gebruikt. Het spel is ook te delen/spelen met ouders (bv ouderavond) of door
kinderen thuis. Meld je hier aan!

5. Ina vraagt: `kunnen we elkaar helpen’?
De Boomhut wil graag een gesprek met Ina en Bas om te `sparren’. Die afspraak wordt
gemaakt. Andere scholen kunnen zo’n gesprek ook aanvragen. Bas en Ina kunnen
meedenken/advies geven op basis van de eigen ideeën die er leven bij de scholen. Maar
denk vooral ook aan scholen met elkaar in contact brengen om `het wiel niet opnieuw uit te
vinden’ te stimuleren en het dus samen te realiseren. Kijk ook eens op deze website voor
meer inspiratie en praktijkvoorbeelden. Heb je bijvoorbeeld een plattegrond van je
schoolplein nodig om samen met ouders en kinderen de ideeen te schetsen? Of wil je meer
inspiratie met betrekking tot buitenonderwijs? Bas en Ina maken geen plannen, maar willen
je wel graag helpen.
6. Rondvraag:
- Namens Erve Hooyerinck nog een tip/opmerking: het vormen en werken met een
werkgroep is intensief en vergt lange adem, maar brengt veel. Erve Hooijerink heeft een
werkgroep met 50/50 ouders en school – ze betrekken ook de leerlingenraad. Bij ouders zit
veel nuttige expertise, blijkt!
- Marianne verzamelt per school de contactpersoon voor dit thema en linkt vervolgens aan
Ina.
- Pieter van Zwanenburg laat weten dat hij blij is met de betrokkenheid van de scholen bij dit
thema. Hij wil graag het leren van elkaar stimuleren en het betrekken van ouders en kinderen
stimuleren

Einde webinar

