
Pleinplan BS De Lepelaar:  

Procesverloop: 

Er wordt binnen de diverse geledingen al enige tijd gesproken over wensen t.b.v. het schoolplein. Het 

zoeken was naar wat precies en met welk budget. Het spontaan opgerichte pleinteam heeft de 

spreekwoordelijke koppen bij elkaar gestoken en is met een ideeënlijst gekomen. Deze ideeën zijn 

besproken met de grootste gebruikers van het plein; onze leerlingen. Zij hebben hun feedback 

gegeven op de ideeënlijst. Deze feedback is gecommuniceerd met het pleinteam en de OR. Op 24-11-

2020 zouden OR, afvaardiging schoolteam en afvaardiging pleinteam komen tot een pleinplan. Het 

pleinteam heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de verdere uitwerking door OR en schoolteam. 

Het pleinteam wil weer in beeld komen wanneer het plan in de uitvoerende fase zit.  

Tijdens de OR vergadering zijn de volgende besluiten genomen. 

-Waar mogelijk volgen we de wens van de leerlingen. 

-De ideeën zijn getoetst op haalbaarheid in uitvoering, materiaalkeuze, financiële investering, 

contractuele verplichtingen rondom het plein als daar zijn; afschrijving stichting en gemeente en het 

budget voor groenonderhoud zoals vastgesteld in de begrotingen van Op Kop de gemeente en 

Noordwestgroep. Tot slot is er afgesproken dat de aanpassingen ook borgingsverplichtingen 

opleveren zoals daar zijn verhoogde schilderonderhoud en groenonderhoud.  

Er is prioritering gegeven aan de ideeën. Hiermee wordt de eerste fase in werking gesteld. Wanneer 

er nog meer veranderbehoefte is dan volgt de tweede fase. 

Eerste fase pleinplan: 

 

Periode februari, maart en begin april 2021. 

-Het plaatsen van de overkappingen wordt overgelaten aan een externe partij. De kosten daarvan 

worden gedragen door de OR. Actie OR 

-Het schilderen van de educatieve spellen. Hierover wordt afgesproken dat er onderzocht wordt / en 

hopelijk gekozen wordt voor “weg” verf om zo te voorkomen dat het schilderwerk halfjaarlijks 

bijgewerkt moet worden. De kosten worden gedragen door TSO. Actie TSO 

-Wat betreft de doeltjes wordt er navraag gedaan bij Manon welke dat precies zijn en wordt er 

overlegd met de gemeente of deze voldoen aan de wettelijke eisen.  Actie school 

-Wat betreft de bloembakken wordt er afgesproken dat deze geplaatst worden als afscheiding voor 

de overdekte picknickplaats. Actie school. de kosten worden gedragen door OR 

-Wat betreft de picknickbankjes wordt er gesproken met een lokale aanbieder.  Actie OR kosten 

sponsoring.  

-Wat betreft de ideeën over nieuw speelmateriaal wordt er in eerste instantie ingezet om te kijken in 

de erfenis van de Woldschool. Het overzetten van deze speeltoestellen en materialen wordt door 

school gearrangeerd en betaald.  

-De voortuin wordt samen met de groentetuin opgepakt door de bovenbouw.  

Wanneer er na deze interventies nog veranderbehoefte is wordt deze in het schooljaar 2020-2021 

bepaald voor het schooljaar 2021-2022.  


