EN VERDER

Schoolplein inrichten
voor meer bewegen
Betere en meer gymlessen op school of het basis- of voorgezet onderwijs is. Daar
staat de KVLO voor. Daarnaast stimuleren we ook zoveel mogelijk het bewegen om
de school. Dat begint bij het schoolplein. Er zijn diverse initiatieven die een school
helpen het schoolplein op een beweegvriendelijke wijze in te richten. Enkele jaren
geleden schreven we over Zoneparc. Nu nemen we Schoolplein14 onder de loep.
TEKSTREDACTIE HANS DIJKHOFF
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Cruyff Foundation binnen een week een
ontvangstbevestiging sturen. In de ontvangstbevestiging staat omschreven welke
vervolgstappen de school dient te nemen.

Wat is Schoolplein14

Criteria

Schoolplein14 heeft als doel alle leerlingen uit
het primair onderwijs uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen en te sporten. Op
dit moment zijn veel schoolpleinen van basisscholen saai en dagen niet uit om te bewegen.
Met een paar kleine aanpassingen willen we
schoolpleinen creëren waar leerlingen structureel meer worden uitgedaagd om tijdens en na
schooltijd samen te spelen en te sporten. Op het
schoolplein worden lijnen en kleurvakken (coatings) aangebracht zoals een goal op de muur,
een speelcirkel of een stukje atletiekbaan.

Onderstaande criteria worden gehanteerd bij de
beoordeling van aanvragen voor Schoolplein14:
De Cruyff Foundation behoudt het recht
om iedere aanvraag, ook als de aanvraag
voldoet aan de criteria, af te wijzen. Bij een
afwijzing ontvangt de aanvrager schriftelijk bericht met de reden van afwijzing.

et idee is dat er plekken komen
waar je ‘ongestoord’ kunt bewegen, zonder een andere tot last
te zijn. Maar er is meer…

Wat wil Schoolplein14 bereiken?
1 Een actieve leefstijl bij kinderen
2 Kinderen leren respect te hebben voor elkaar
3 De verbinding tussen school en wijk versterken

Geen vrijblijvendheid
Het bestuur van de school gaat bij de aanvraag akkoord met de onderlinge spelregels
die gelden na verkrijging van een Schoolplein14. Op de site van Schoolplein14 staan
die regels uitgewerkt. Juist daardoor ontstaat
continuïteit. En je hoeft het dus niet alleen
te doen als school. Je krijgt alle hulp .

Voorbeeld van een cofinanciering
Aanvraagprocedure
Meer info:
www.schoolplein14.nl

De school kan zich aanmelden voor Schoolplein14 via het aanmeldformulier. Na ontvangst van het aanmeldformulier zal de

De school moet instaat zijn
om (gedeeltelijk) het bedrag
te financieren

Realisatieduur
1 jaar

Op verzoek werkt de
school mee aan evaluaties
en onderzoeken over
Schoolplein14

Goede motivatie
hoe het plein
wordt ingezet

De school moet deelnemen
aan het Startpakket

Het plein moet
(gedeeltelijk)
bestraat zijn

Het startpakket moet
binnen 1.5 maand worden
ingeleverd

• bijdrage school €7.000,• bijdrage Cruyff Foundation €1.000,Daarnaast kunnen andere partijen, zoals
gemeenten, bedrijven, stichtingen etc. de school
steunen bij de financiering. Bijvoorbeeld:
• bijdrage school €2.000,• bijdrage derden 5.000,• bijdrage Cruyff Foundation €1.000 ,Wij zien Schoolplein14 als podium om
diverse (spel) activiteiten op te organiseren. Sportverenigingen, buurtsportcoaches
maar ook andere initiatieven zoals Lekker Fit kunnen van Schoolplein14 gebruik
maken. Het succes van Schoolplein14 wordt
bepaald door wat de school ermee doet.
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