
Meer weten over Gezonde Schoolpleinen? Kijk op Gezondeschool.nl/schoolpleinen.
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INLEIDING GEBRUIK VAN HET SCHOOLPLEIN

Onderstaande afbeelding is afkomstig uit het informa-
tiedocument “De Jantje Beton Aanpak”. Het verbeeldt de 
componenten die samen de visie voor het schoolplein 
vormen. 

Deze checklist is een hulpmiddel bij het bepalen van de 
praktische uitgangspunten en helpt je om eisen en wen-
sen te formuleren voor het schoolplein. Durf keuzes te 
maken die de visie ondersteunen. Ga dus eerst aan de slag 
met het visitekaartje van de school en denk eens vanuit 
jongeren na over de visie! Alle praktische wensen en eisen 
kunnen in een ontwerp vertaald worden naar een geweldig 
schoolplein.

NU SNEL AAN DE SLAG EN SUCCES MET INVULLEN!

Buiten schooltijd, in de weekenden en de vakantie, kan men vrij 
gebruik maken van het schoolplein...

... van …... uur tot …... uur 

... 24/7, altijd dus

Comfortabele zitplekken zijn voor jon-
geren prettige ontmoetingsplekken: 
bankjes, betonnen poefs, een grasveld. 

ZITPLEK ÉN CHILLZONE

Brede school Lelystad - Straategie.nl

Op het schoolplein zijn zitmogelijkheden voor 
…... [vul aantal in]  personen.

Op ons schoolplein hebben…… [vul aantal in] klassen …… [vul 
aantal in] keer per week buiten les, er is ruimte voor lessen voor 
de volgende vakken:

……………………

……………………

……………………

……………………

Foto: Michiel van Wijbergh, Jantje Beton 
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ONS SCHOOLPLEIN MOET VERLICHT ZIJN... SPORT- EN SPELMATERIALEN...

... de entree van het schoolplein

... de entree van het schoolgebouw

……………………

Ja…

Nee

Het hele plein
Het gebouw
De entree van het plein
De entree van het gebouw
De donkere hoeken
De speelplekken
Van binnenuit het schoolgebouw

…………………… Traditioneel of modern? 

Netstroom of zonne-energie?

GEBRUIK REGENWATER

Regenwater dat op het schoolgebouw valt kan 
heel nuttig zijn voor het water geven van bloe-
men en planten op het schoolplein. Vang het 
water op en gebruik het op droge dagen.

REGENWATER WILLEN WE AFVOEREN...

... in het riool

... door infiltratie in de grond via 
waterdoorlaatbare bestrating
... en ook kunnen gebruiken, bij-
voorbeeld in een wadi of een bassin

……………………

... worden in een buitenberging opgeslagen

... worden in het schoolgebouw opgeslagen

……………………

GEREEDSCHAP VOOR (GROEN)ONDERHOUD...

... wordt in een buitenberging opgeslagen

... wordt in het schoolgebouw opgeslagen

... hebben wij zelf in eigendom en gebruiken we in de lessen

... hebben wij niet zelf in eigendom, maar lenen wij van andere partijen

……………………

Er is ruimte om …... [vul aantal in] afvalcontainers (…... m2) te stallen, deze...
... worden in een buitenberging opgeslagen
... worden in het schoolgebouw opgeslagen

……………………

Op ons schoolplein staan …... [vul aantal in] afvalbakken bij…

PRAKTISCHE ZAKEN OP HET SCHOOLPLEIN

CHECKLIST WENSEN & EISEN
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Jantje Beton
Postbus 85233
3508 AE Utrecht
T  (030) 244 70 00
I  www.jantjebeton.nl
E  info@jantjebeton.nl
ING 122

COLOFON

Tekst: 
Jantje Beton
Opmaak:
Wilma Nugteren (Jantje Beton)
Verbeeldingen: 
Marlies Bouman (Jantje Beton)

VERSIE: SEPTEMBER 2014

Tips voor verbeteringen en
aanvullingen? Mail ons!

VOLG ONS!

Helpt u mee onze boodschap te  
verspreiden op Facebook of Twitter?
Ga dan naar:

twitter.com/jantjebetonline

www.facebook.nl/jantjebetonline

DE FIETS, SCOOTER OF AUTO PARKEREN

Nabij de school moet er ruimte zijn voor …... [vul aantal in] 
parkeerplaatsen voor auto’s.

Er zijn …... [vul aantal in] routes van en naar het plein voor langzaam verkeer en 
…... [vul aantal in]  routes voor auto’s. 

Er zijn ...... [vul aantal in] toegangen voor voetgangers en …... [vul aantal in] 
toegangen voor f ietsers naar ons plein.

Voor brommers en scooters is er een aparte toegang JA/NEE

Er is ruimte om …... [vul aantal in] f ietsen van onderbouw 
leerlingen te stallen tijdens schooltijd. 

Er is ruimte om …... [vul aantal in] f ietsen van bovenbouw 
leerlingen te stallen tijdens schooltijd. 

Er is ruimte om …... [vul aantal in] scooters en brommers 
van leerlingen te stallen tijdens schooltijd. 

Er is ruimte om …... [vul aantal in] f ietsen van leerkrachten 
te stallen tijdens schooltijd. 

Overdekt: 
JA/NEE

JA/NEE

JA/NEE

JA/NEE

De routes naar de fiets- en scooterstallingen gaan niet over het 
schoolplein heen.

Voor de onderbouw en bovenbouw zijn er aparte fietsenstallingen.

CHECKLIST WENSEN & EISEN



SAMENVATTING CHECKLIST WENSEN EN EISEN 
VO & MBO

Het is handig om dit “boodschappenlijstje” in te vullen, zodat de ontwerper jullie 

wensen en eisen mee kan nemen bij het maken van het ontwerp voor het schoolplein.

De eigenaar van de grond is: het schoolbestuur / de gemeente / .....................

GEBRUIK VAN HET SCHOOLPLEIN

Er zijn …… zitplaatsen op het plein

Het schoolplein is open van ……... tot ……...

Voor deze vakken en klassen zijn er buitenlessen…

Vak   Klas

…...   …...

…...   …...

…...   …...

…...   …...

…...   …...

PRAKTISCHE ZAKEN OP HET SCHOOLPLEIN

Deze delen van het schoolplein worden verlicht ………..........................................

We willen zo omgaan met regenwater ...….............................................................

Sport- en spel materiaal is opgeslagen in ……….....................................................

Gereedschap voor groenonderhoud is opgeslagen in ………............................. 

op ......... m²

Er is ruimte voor …… …… (m²) afvalcontainers op deze plek ………....................

Er staan …… afvalbakken op het schoolplein op deze plekken ………...................

DE FIETS, SCOOTER OF AUTO PARKEREN

Er is ruimte voor …... parkeerplaatsen

Er is ruimte voor …… fietsen van onderbouw leerlingen, wel/niet overdekt

Er is ruimte voor …… fietsen van bovenbouw leerlingen, wel/niet overdekt

Er is ruimte voor …… scooters en/of brommers van leerlingen, wel/niet overdekt

Er is ruimte voor …… fietsen van leerkrachten, wel/niet overdekt

De routes naar de fietsenstallingen gaan niet over het schoolplein heen

Voor de onderbouw en bovenbouw zijn er aparte fietsenstallingen

Er zijn …… routes voor langzaam verkeer naar het schoolplein

Er zijn …… routes voor auto’s naar het schoolplein

Er zijn …… toegangen voor voetganger

Er zijn …… toegangen voor fietsers

Er zijn ...... toegangen voor scooters en brommers

Geeft deze samenvatting samen de GBKN (basiskaart) aan de ontwerper.
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