
 

 

Deelname Edwin Klomp natuurprijsvraag 2019-2020 

 

Hilversum, 21 november 2019 

 

Geacht bestuur, 

Namens de Van Hasseltschool in Hilversum wil ik graag uw aandacht vragen voor het 

onderstaande (uitgewerkte) plan. Mocht u vragen hebben of eens langs willen komen 

op onze school, dan bent u van harte welkom! 

 

 

Een hartelijke groet, 

Willemien Trommel 

Directeur van Hasseltschool a.i. 

 

  



Over ons 

De van Hasseltschool is een kleine basisschool in Hilversum Zuid. Onze school bestaat 

uit 4 groepen en bij elkaar zijn dit iets meer dan 100 kinderen.  We zijn een echte 

buurtschool en werken samen met de kinderopvang van Bink en het Savornin Lohman. 

We delen ons gebouw en ontplooien regelmatig gezamenlijke activiteiten.  

We willen onze kinderen een goede basis meegeven door het aanbieden van de 

basisvakken,  maar ook duurzaamheid zien we als een belangrijk toevoeging aan de 

opvoeding van kinderen. Een aantal jaar geleden zijn we natuurschool geworden. Als 

team besloten we toen dat we onze kinderen extra aandacht willen leren geven aan 

de natuur om ons heen. Veel van onze leerlingen wonen in een appartement in de 

buurt van onze school; veel van hen hebben thuis geen tuin en we vinden het 

belangrijk kinderen toch zoveel mogelijk ruimte te geven te leren over de natuur en 

hen deze te laten ervaren. We geloven dat wij als basisschool van groot belang zijn 

voor de toekomst van onze kinderen en onze planeet. 

 

 

Onze school grenst aan de hei en daar zijn we dan ook vaak te 

vinden met de kinderen. Ook hebben we op school moestuintjes en 

op het dak hebben we een kas. Sinds dit schooljaar zijn we ook ECO-

school geworden. Met een team van kinderen, ouders en 

leerkrachten gaan we aan de slag onze school en ons handelen te 

‘vergroenen’ en te verduurzamen. Het eerste overleg met dit ECO team is geweest en 

daaruit is een aantal actiepunten gekomen. Deze actiepunten worden schoolbreed 

uitgezet door het ECO team en alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan hiermee aan de 

slag. 



Ons idee 

Wat eveneens uit de ECO team bijeenkomst naar voren kwam is de wens naar een 

groener schoolplein. In schooljaar 2018/2019 is ons zijplein vernieuwd en hebben we 

een mooi houten speeltoestel gekregen. Dit hebben we betaald  vanuit het spaarpotje 

dat we hadden opgebouwd met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage. Ons 

voorplein is alleen nog erg grijs.  

De plannen voor een nieuw schoolplein zijn door de leerlingen 

van groep 7/8 verder uitgewerkt. Hun opdracht was ‘Ontwerp 

een nieuw groen schoolplein. 

Maak een tekening op schaal en 

bepaal welk groen je op welke 

plaats wilt. Het plein moet ruimte 

bieden om te spelen, maar ook 

om te ontspannen.’ 

De leerlingen hebben gewerkt in duo’s. Zij hebben 

moeten overleggen, brainstormen, meten en rekenen.  

Door het maken van ontwerptekeningen moesten zij 

weergeven waar ze aan denken bij een groen 

schoolplein. De volgende stap was het opmeten van het 

schoolplein en dit weergeven op een A3 papier, gebruik makend van de juiste schaal. 

 Vervolgens hebben ze 

hun ontwerp getekend 

en een presentatie 

voorbereid om hun 

plan te pitchen.  

De presentaties zijn 

gegeven aan de klas 

en ook de directeur en 

locatieleider hebben meegekeken. Door middel van 

een stemming met goed onderbouwde feedback 

hebben we een uiteindelijk ontwerp gekozen.  

  



Uiteindelijk hebben we gekozen voor het ontwerp van twee leerlingen uit groep 8. Zij 

stellen voor om de hele strook grijze tegels langs ons schoolhek weg te halen, en daar 

struiken, planten en boompjes te plaatsen. Het zou dan gaan om ongeveer 40 m2 

tegels die verwijderd worden. We hebben voor dit ontwerp gekozen omdat we denken 

dat niet alleen onze leerlingen, maar ook onze buren die uitkijken op het plein, blij 

zullen worden van de vergroening. Ons plein is een openbaar plein dus ook in het 

weekend zullen zowel kinderen van onze eigen school als kinderen van andere 

scholen uit de buurt kunnen gaan genieten van deze mooie plek. 



De geraamde kosten van dit ontwerp zijn 2.000 euro. We hebben, naast natuurlijk 

leerlingen met groene vingers, betrokken ouders die ons willen helpen dit groene 

schoolplein aan te leggen. Dit zullen we doen tijdens NL Doet, in maart 2020, in 

samenwerking met buurtgenoten, ouders en leerlingen. Na de aanleg van het plein 

zullen we het plein samen met onze leerlingen blijven verzorgen en bijhouden.  

 


