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Inleiding 

Schooljaar 2019-2020  zullen we niet licht vergeten.  

Maar, ondanks alle onrust rondom het coronavirus en de maatregelen vanuit RIVM, blijft het aantal 

groene schoolpleinen gestaag groeien in Tilburg. Mede dankzij de subsidie vanuit “Schoolpleinen van 

de Toekomst” en de cofinanciering van de gemeente Tilburg zijn we inmiddels de 50 gepasseerd met 

de voorbereiding voor de vergroening. Achterin deze rapportage vindt u een bijlage met alle cijfers. 

Gelukkig zien we naast vergroening, ook belangstelling voor een stuk scholing, om al dit groen 

rondom de school in te kunnen zetten in het lesprogramma of buitenschoolse activiteiten: 12 nieuwe 

NME-coördinatoren hebben de training van T-PrimaiR gevolgd afgelopen schooljaar.  

Ook de klimaatveranderingen spelen een grotere rol in en rond het Tilburgse basisonderwijs:  

- Op 3 scholen gaan metingen plaatsvinden om de effecten van de vergroening in kaart te kunnen 

brengen.  

- Het natuurmuseum en Contourdetwern gaan samenwerken met groene aanbieders in Tilburg voor 

Natuur om de Hoek: de plannen voor 9 natuurclubs binnen de Ringbanen liggen klaar. Hiermee 

kunnen ook kinderen een stem krijgen in de klimaat adaptieve maatregelen voor hun eigen buurt. 

- We zien ook dat de gemeente Tilburg actief meedenkt over het vergroenen van versteende 

pleintjes in de buurt van de scholen: natuurlijk spelen wordt steeds meer uitgerold over de stad. 

- Tot slot zien we dat duurzaamheid bij organisaties een steeds belangrijker speerpunt wordt: het 

toewerken naar afvalvrije scholen is hiervan een mooi voorbeeld. 

 

Volop ontwikkelingen rondom natuur- en milieueducatie op de scholen, de kinderopvang, in de 

wijken waarbij kinderen en ouders, samen met professionals, gaan voor een groene, gezonde 

omgeving.  

 

Tilburg, juni 2020 

 

Tineke Vermeer, 

Trajectbegeleider NME voor T-PrimaiR 
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Stand van zaken groene schoolpleinen gestart in 2018-2019 

De Alm 

Op de Alm is, onder leiding van een 

hoveniersbedrijf, samen met alle kinderen en 

een groep ouders hard gewerkt aan het groene 

schoolplein. Niet alleen hebben de kinderen 

meegeholpen met de beplanting, ook zijn er 

twee technieklessen gemaakt: 

- Groep 7/8 heeft leren metselen en is een dag 

bezig geweest met het metselen van de tribune 

op het plein. 

- Groep 6 heeft instructies gekregen en is aan 

de slag gegaan met het bouwen van de 

wilgentenen hut op het plein. Volgend schooljaar wordt het kleuterplein aangepakt. 

d’n Hazennest  

d’n Hazennest was in het voorjaar 

2019 bezig met het plannen van de 

uitvoering van het tweede 

schoolplein. Hiervoor heeft de school 

subsidie van Schoolpleinen van de 

toekomst en cofinanciering van de 

gemeente Tilburg gekregen. En toen 

kwam de PFAS ……. Hierdoor zou de 

verandering van het schoolplein veel 

kostbaarder worden: er moest 

gezocht worden naar meer financiële 

middelen. Toen dit was opgelost 

kwam het coronavirus ……….. ook dit 

gooide roet in het eten: de vergroening zou immers worden aangepakt samen met kinderen en 

ouders. Wanneer de maatregelen versoepelen, gaat de school aan de slag. 

De Cocon 

Op het plein aan de Groeseindstraat is een 

grote rand extra groen gezet en daarnaast 

hebben we op 9 meter weer haag gezet, 

verder hebben we in de bestaande groen-

stroken extra aanplant gedaan. Tevens 

hebben we een parasolboom gezet op het 

plein. 

Ook hebben we op het plein aan de 

Hoefstraat in grote gaten extra nieuwe 

beplanting op gezet. 
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De Boemerang 

De Boemerang heeft inmiddels subsidie 

toegezegd gekregen vanuit Schoolpleinen van 

de toekomst en cofinanciering van de 

gemeente Tilburg en staat op het punt om te 

beginnen met de uitvoering van de plannen. 

Het plein gaat aansluiten bij de parkachtige 

wijk die rondom de school wordt aangelegd. 
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De volgende 9 scholen zijn eveneens beschreven in de verantwoording voor gemeente Tilburg, 

provincie Noord Brabant en Prins Bernhard Cultuurfonds: 

SBO Noorderlicht 

Leerkrachten zijn positief over de invloed en 

mogelijkheden van de groene omgeving op 

de kinderen. Naast het groene schoolplein, 

dat wordt gebruikt om de kinderen 

gevarieerder te laten bewegen en te laten 

ontdekken, wordt ook de al bestaande 

moestuin en natuurlijk het eerste Tiny Forest 

ingezet tijdens de lessen. Eind 2019 was het 

hele project afgerond. 

 

 

Fatima 

 In het NME-plan van de school is een planning 

die begint met het opzetten van een NME-

werkgroep, waarin leerkrachten en ouders 

samen een onderhoudsplan voor het schoolplein 

maken, waarbij elke klas eigen taken krijgt; 

lesmateriaal voor buitenlessen wordt 

aangeschaft; een digitale NME-lesmap wordt 

gemaakt, die beschikbaar is voor alle klassen; 

een moestuinplan wordt gemaakt; een rooster 

wordt opgenomen voor buitenlessen en lessen voor het maken van vogelhuisjes en insectenhotels. 

Extra aandacht krijgt het buitenspel, onder leiding van de gymdocent. 

 

De Sporckt 

De Sporckt heeft samen met OBS Bibit en 

Kinderopvang De Teddybeer de ontwerpen voor 

de groene schoolpleinen afgestemd op elkaar. 

Na de zomervakantie willen we met de twee 

scholen een inloop creëren voor ouders om naar 

de plannen te komen kijken.  

De Teddybeer en de Sporckt werken samen naar 

integraal kindercentrum toe (IKC). Beide partijen 

dragen de zorg aan een schoon en netjes groen 

schoolplein. Beide partijen hebben de 

gelegenheid om het plein te gebruiken voor 

educatie.  



 

7 

 

OBS Bibit 

Na een heel proces zijn we uit gekomen op een 

groen schoolplein, omdat wij zien dat veel 

kinderen ver van de natuur afstaan. 

De kernwaarden van de school zijn eigenheid, 

verantwoordelijkheid, saamhorigheid en 

nieuwsgierigheid. Met name bij nieuwsgierigheid 

wordt gewerkt vanuit een onderzoekende 

houding in een rijke leeromgeving.  

 

 

Klinkers 

De uitvoering van het groene schoolplein is van 

start gegaan met hulp van ouders en kinderen. 

Na een paar dagen te hebben gewerkt aan een 

deel van het plein, bleek deze manier van 

uitvoeren iets te veel. 

Er is contact opgenomen met een 

hoveniersbedrijf voor advies en ondersteuning. 

Zij hebben daarna een belangrijke rol gehad in 

de uitvoering. 

 

 

Helen Parkhurst 

   

Als eerste is de groenstrook naast de school aangepakt. Deze is veranderd van een grote honden-

uitlaatplaats naar een omheind terrein met natuurlijke spelelementen, dat vanuit het schoolplein kan 

worden bereikt. Samen met kinderopvang de Reeshoeve is dit project uitgevoerd. Een deel van de 

groenstrook is ingericht voor de dieren van de kinderopvang. Daarna was het schoolplein zelf aan de 

beurt. 

Kinderen, ouders en team hadden hiervoor enthousiast allerlei ideeën aangeleverd en waren blij 

verrast deze gerealiseerd te zien worden. 
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Stelaertshoeve en de OBS Sleutel 

 

Basisschool Stelaertshoeve en OBS de Sleutel zijn 

samen gehuisvest in MFA de Symfonie. Zij hadden in 

2017 hun gezamenlijke schoolplein al samen ver-

groend. Hierover waren zij zo enthousiast, dat ze 

direct in 2018 samen hebben afgesproken door te 

gaan met de 2de fase: het vergroenen van hun school-

pleinen aan de zijkanten van het gebouw. Die 

moesten niet alleen groen worden ingericht, maar 

ook op een wijze dat de wateroverlast zou 

verminderen. In overleg met de hovenier is het 

originele plan hiervoor aangepast. 

Armhoefse Akker 

Het groene schoolplein is vooral gerealiseerd door 

medewerking van ouders en bedrijven uit de wijk. 

Twee ouders waren verantwoordelijk voor het 

ontwerp, waarna ouders samen met bedrijven uit 

de wijk en een hoveniersbedrijf, de uitvoering op 

zich hebben genomen. 

Het resultaat is een groene speeltuin, waar 

kinderen prettig kunnen spelen, waar het veel 

minder warm is dan voorheen en waar 

buitenlessen kunnen plaatsvinden. 
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Stand van zaken schoolpleinen gestart in 2019-2020 

150ste groene schoolplein in Brabant 

Met Tilburg als grootste afnemer van subsidies van Schoolplein van de Toekomst, waren wij blij met 

het feestje van provincie, cultuurfonds, waterschappen, GGD en IVN hier in de Reeshof. Binnen 1 ½ 

jaar zijn we bij de 150ste scholen die hun schoolplein willen vergroenen. Mede dankzij de bijdrage van 

Schoolplein van de Toekomst en de extra bijdrage van de gemeente Tilburg, kunnen we in korte tijd 

zoveel pleinen vergroenen! 

 

Feest bij basisschool de Bibit, de Sporckt en 
kinderopvang de Teddybeer: 150ste schoolplein in 
de maak 

TILBURG- Een schoolplein vol met grijze tegels kan écht niet meer. Dat vinden 
basisschool de Bibit, de Sporckt en kinderopvang de Teddybeer althans. Door de 
subsidie ‘Schoolplein van de toekomst’ komt daar nu verandering in. Daarmee wordt 
het 150ste schoolplein in Noord-Brabant. Tilburg is met 22 schoolpleinen van de 
toekomst hofleverancier in Brabant.  

Op 22 oktober 2019 werd het startsein gegeven voor het vergroenen van het 150e schoolplein in 
Brabant. Bestuurders uit de samenwerking ‘Schoolplein van de Toekomst’  zullen samen met de 
leerlingen van basisschool de Bibit, de Sporckt en kinderopvang de Teddybeer worden de eerste 
tegels vervangen door groen.  

 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/feest-bij-basisschool-de-bibit-de-sporckt-en-kinderopvang-de-teddybeer-150ste-schoolplein-in-de-maak~af097ccd/159095857/
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OBS Koolhoven 

Voor OBS Koolhoven is een ontwerp gemaakt in 

overleg met de school. Studenten van Fontys hebben 

de wensen van de kinderen en leerkrachten 

geinventariseerd. Deze waren de basis voor het 

ontwerp. Ook het projectplan is geschreven en 

hiermee is een aanvraag gedaan bij Schoolpleinen van 

de Toekomst.  

Na de zomervakantie 2020 hopen we van start te 

kunnen gaan met de voorbereiding voor de uivoering.  
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OBS Hartevelden 

OBS Hartevelden zit midden in het ontwerpproces van 

het groene schoolplein. Intussen wordt ook geschreven 

aan het projectplan voor de subsidieaanvraag bij 

Schoolpleinen van de toekomst. 

 

 

 

 

 

De Wegwijzer 

De Wegwijzer is toe aan de vergroening van hun 

grote schoolplein. In 2017 hebben ze het 

kleuterplein al vergroend.  

Ook de Wegwijzer zit midden in het 

ontwerpproces van een nieuwe, natuurlijke 

speelplaats. Hiervoor is het eerste schetsontwerp 

nu klaar. 
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Openbare groenstrook voor Hartevelden en de Wegwijzer 

OBS Hartevelden en de Wegwijzer willen samen met 

de kinderopvang en organisaties die in het gebouw 

van voormalige basisschool Heerevelden komen, een 

groene, natuurlijke strook aan de Heereveldenlaan 

realiseren. De gemeente Tilburg is gevraagd hierin 

mee te denken en extra middelen ter beschikking te 

stellen.  

 

Hiervoor is nu een schetsontwerp gemaakt, dat 

aansluit bij de ontwerpen voor de groene 

schoolpleinen.  
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Berkeloo 

Als eerste school in Berkel-Enschot, 

staat Berkeloo nog aan het begin van 

het traject. De startsubsidie vanuit de 

gemeente Tilburg is toegezegd, maar 

op het moment dat we de 

inspiratiesessie voor het team hadden 

gepland, werden de scholen gesloten 

vanwege het coronavirus en is alles 

doorgeschoven naar het einde van dit 

schooljaar. We proberen nog dit 

schooljaar een ontwerp te realiseren 

op basis van de wensen van team, kinderen en ouders, waarmee we subsidie kunnen aanvragen bij 

Schoolpleinen van de Toekomst. 

 

OBS De Fonkel 

De laatste school die dit schooljaar aan de slag wil met 

het schoolplein is OBS de Fonkel. Zij staan nog aan het 

begin van het traject, maar zijn vast van plan er een mooi 

groen schoolplein van te maken. 

 

 

 

 

 

Financiën 2019-2020 

De volgende scholen hebben in 2020 de startsubsidie ontvangen vanuit de gemeente Tilburg: 

OBS Koolhoven    € 5.000,- 

OBS Hartevelden   € 5.000,- 

Bs. Berkeloo    € 5.000,- 

OBS de Fonkel    € 5.000,- 

----------------------------------------------------------------- 

Totaal     € 20.000,- 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fopmaatgroep.com%2Fscholen%2Fobs-de-fonkel&psig=AOvVaw22VZQi0enNBsp7to6aa4ve&ust=1591708195558000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC89LCl8ukCFQAAAAAdAAAAABAD
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Updates groene schoolpleinen 

Den Bijstere 

Bij den Bijstere liggen de plannen klaar om, 

samen met de kinderopvang, het laatste 

versteende stukje van het plein te vergroenen 

en de rest van het plein een update te geven. 

De subsidieaanvragen zijn de deur uit en zo 

gauw subsidie wordt toegezegd, worden de 

plannen uitgevoerd. 

 

 

De Zuidwester 

      

De Zuidwester is toe aan de uitvoering van de tweede fase: het versteende binnenplein van de 

school. Inmiddels zijn de subsidies van Schoolpleinen van de toekomst en cofinanciering van 

gemeente Tilburg toegezegd en de vergroenig kan beginnen. 

 

De Vlashof 

                         

De Vlashof gaat eveneens aan de slag met het updaten van het schoolplein. Ook hiervoor is de 

subsidie van Schoolpleinen van de toekomst en de cofinanciering van gemeente Tilburg toegezegd. 

Er wordt zo snel mogelijk gestart met de uitvoering. 
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Klimaatmetingen op grijze en groene schoolpleinen 

 

 

Ontdekstation013 neemt deel aan het project LoRa. Hierbij worden metingen verricht in de stad om 

de noodzaak van klimaatadaptatie te kunnen aantonen. 

 

Behalve het Natuurmuseum, waar een meetstation op het dak wordt geplaatst, sluiten nu ook 3 

basisscholen aan bij dit project. 

 

De metingen worden in eerste instantie verricht op grijze schoolpleinen. Nadat de pleinen zijn 

vergroend lopen de metingen door, zodat we kunnen zien wat vergroening doet met de temperatuur 

op de schoolpleinen. We hopen zo aan te kunnen tonen dat veranderingen in de inrichting bijdragen 

aan het klimaat adaptief maken van de stad. 

 

Dit voorjaar werden de meters geplaatst bij OBS Koolhoven, basisschool De Boemerang en 

basisschool De Zuidwester. 
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Nieuwe NME coördinatoren 

In schooljaar 2019-2020 is weer de cursus van start gegaan voor het scholen van NME-coördinatoren 

in onderwijs en kinderopvang. De cursus wordt gegeven door Rob Vereijken. Het is goed om te 

merken dat ook bij andere partners in de stad voor deze cursus belangstelling is. 

 

 

Zo sloten afgelopen jaar ook twee mensen aan van Contourdetwern, die werken vanuit de R-Play bus 

op pleintjes in de stad en steeds vaker op groene schoolpleinen. Resultaat van de cursus is dat er in 

de bus een koffer staat, met daarin instructies en materialen voor groene activiteiten op de pleintjes. 

Vanuit een basisschool nam ook een ouder deel aan de cursus. Deze ouder werkt al op school met de 

kinderen in de moestuin en heeft samen met de werkgroep bestaande uit leerkrachten en ouders 

een NME-plan voor de school gemaakt, zodat natuuractiviteiten beter zijn afgestemd op en 

aansluiten bij het lesprogramma. 

 

De afsluiting van de cursus vond plaats in het Spoorpark, waar de 12 nieuwe NME-coördinatoren aan 

hun gasten lieten zien wat de mogelijkheden voor buitenlessen kunnen zijn. 
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Ontwikkeling natuurlijk spelen in Tilburg 

De gemeente Tilburg werkt de laatste jaren ook in de wijken aan vergroening. Nadat het 

Rooseveltplein in 2018 als eerste natuurlijke speelplek werd geopend in Tilburg, volgden meerdere 

versteende pleintjes. Voordeel is dat kinderen in de wijk veel natuurlijker en avontuurlijker kunnen 

spelen en uitgedaagd worden om gevarieerder te bewegen. Daarnaast dragen groene, koele 

speelplekken bij aan klimaatadaptatie van de stad. 

Het Willibrordplein, voor Kindcentrum Oculus: 

 

Het plein aan de Zouavenlaan, naast Kindcentrum Christoffel: 

 

Het voormalige ‘teerveld’ voor MFA De Grote Beemd: 

 

Op dit moment zijn er plannen vanuit basisschool De Vlashof, Contourdetwern en T-PrimaiR om 

samen met bewoners te gaan kijken wat de wensen zijn om het Belaveld in Tilburg Noord om te 

vormen tot een natuurlijke speelplek, een ontmoetingsplek en tuin voor de buurt. 
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Platform Speelnatuur 

 
Het Tilburgs Platform Speelnatuur heeft zich afgelopen jaar nadrukkelijker bezig gehouden met de 

ondersteuning van groene schoolpleinen en speelplekken in de stad door deskundigheidsbevordering 

over: 

- Natuurlijk spelen en het bouwen en gebruik van natuurlijke materialen op schoolpleinen.  

Hiervoor heeft het platform zich laten voorlichten door medewerkers van Stichting 

Springzaad. 

- Opvang en gebruik van regenwater. 

Met Lucy Bathgate en Waterschap de Dommel was een studiemiddag gepland over dit 

onderwerp. Door de maatregelen rondom het coronavirus, is deze afspraak uitgesteld, maar 

ze gaat nog plaatsvinden voor de zomervakantie. 

- Onderzoek naar het effect van groene schoolpleinen en mogelijke verbeteringen.  

Hiervoor wordt een HBO stagiaire aangetrokken, die deels onder begeleiding van het 

platform onderzoek gaat doen hiernaar. Een van de groenbedrijven, tevens leerbedrijf, gaat 

de begeleiding op zich nemen. 

- Opzet stedelijk steunpunt voor groene schoolpleinen. 

In samenwerking met het Natuurmuseum Brabant is afgesproken samen een steunpunt voor 

vragen over groene schoolpleinen en groene speelplekken in de stad op te zetten, het 

realiseren van informatiebijeenkomsten en een website voor scholen en bewoners om de 

kennis te delen en de betrokkenheid te vergroten 

 

Het platform kent geen opdrachtgever, maar sluit aan bij de collegedoelstellingen en heeft 
commitment van alle betrokken organisaties. 
 
De volgende partijen werken samen in het platform: 
GGD HvB 
Gemeente Tilburg 
T-PrimaiR 
NME-adviseurs 
NME-aanbieders 
Landschapsarchitecten 
Groenondernemers 
Externe adviseurs 
Natuurmuseum Brabant 
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Natuur om de hoek  

Afgelopen schooljaar is door Natuurmuseum Brabant gestart met de eerste natuurclub vanuit het 

project ‘Natuur om de hoek’. Dat was zo’n groot succes, dat de voorbereidingen voor de opzet van  

9 natuurclubs binnen de Ringbanen in Tilburg in december 2019 al zijn gestart. 

 

 
Leren is niet gebonden aan één moment, of één locatie, maar ontwikkelt zich in de loop van de tijd 
op meerdere plekken. Kinderen in de basisschoolleeftijd brengen maar een klein deel van hun 
wakkere tijd door op school en een groot deel daarbuiten.  
 
Met dit project willen wij bereiken dat elk kind zijn/haar weg weet te vinden op het gebied van 
natuur en wetenschap ongeacht achtergrond, opleidingsniveau of sociaaleconomische status. We 
willen dat alle kinderen mogelijke leerpaden en -kansen om zich heen zien. We willen dat ze de 
deuren van buitenschoolse instellingen kunnen vinden en zich welkom voelen. Zelfstandig en/of met 
hulp van ouders, docenten en medewerkers van musea, zowel binnen als buiten schooltijd.  
 
Dit doen we door een groen leerecosysteem te ontwikkelen in Tilburg. Een goed functionerend 
leerecosysteem biedt alle kinderen gelijke kansen en creëert een omgeving waar kinderen en 
jongeren altijd welkom zijn voor een eerste kennismaking of verdere verdieping. Natuurmuseum 
Brabant en de partners in het project, bieden kinderen en jongeren de kans hun talenten te 
ontwikkelen en zullen lokale groene aanbieders verbinden, ondersteunen en coördineren.  
 
Natuurmuseum Brabant creëert met ‘Natuur om de hoek’ een leerecosysteem voor kinderen van het 
basisonderwijs in Tilburg. Kinderen, ouders en wijkbewoners komen in aanraking met natuur in hun 
eigen wijk en denken mee aan oplossingen voor de klimaatproblematiek dichtbij. Dit o.a. met 
gastlessen in de klas en met gratis natuurclubs waar kinderen ‘op natuur zitten’.  
In eerste instantie wordt gestart binnen de Ringbanen.  
Het museum gaat hierbij samenwerken met 15 basisscholen en BSO’s, T-PrimaiR, ContourdeTwern, 
groene aanbieders in de gemeente Tilburg en vele experts en vrijwilligers van bijvoorbeeld IVN en 
KNNV. Natuurbeleving, leerecosysteem, klimaatadaptatie, de link tussen groen en sociaal en 
burgerparticipatie worden meegenomen in de natuurclubs.  
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De Verwonderroute 

In 2019 werd het initiatief genomen voor de Verwonderroute, als middel om te komen tot 

samenwerking tussen basisscholen en diverse culturele organisaties.  

 

Zo ontstond een koppeling tussen binnen-buitenschools: een ideale verbinding tussen alle vormen 

van leren. Binnen een goed functionerend leerecosysteem kan een kind altijd de volgende stap 

bedenken. 

 

In 2019 werd gestart met 6 culturele organisaties: Natuurmuseum Brabant, Vincents tekenlokaal, 

Ontdekstation013, Museum de Pont, Textielmuseum en Bibliotheek de LocHal. Voor de 

Verwonderroute in 2020 sloten ook Factorium en Theaters Tilburg aan. Ook werd besloten het 

programma met een dag uit te breiden om meer scholen de kans te geven aan te sluiten bij dit 

onderdeel van de Dutch Technology Week. 

 

Thema in 2020 was: 

“Het geheim van herhaling”……, de kracht van patronen in kunst, cultuur, natuur, wetenschap en 

techniek”. 

 

Helaas is door de maatregelen rondom het coronavirus ook de Verwonderroute uitgesteld tot 2021. 
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Uitgave boekje: ‘Groen en gezond opgroeien in 013’ 

In navolging van Breda, is ook in Tilburg een boekje uitgebracht dat aansluit bij de thema’s van JOGG: 

gezond eten, bewegen en water drinken. 

Met de uitgave van dit boekje willen JOGG, GGD Hart voor Brabant, Kinderopvang, Jong Leren Eten 

en T-PrimaiR NME, scholen en kinderopvang inspireren en motiveren voor het maken van gezonde 

keuzes. 

In mei 2020 is het boekje verspreid in Tilburg. 
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Afvalvrije basisscholen 

 

Duurzaamheid is een terugkerend thema in het primair onderwijs. Dit schooljaar hebben besturen en 

leerlingenraden zich beziggehouden met dit thema. Opvallend was dat de kinderen aangaven dat ze 

het niet duurzaam vonden dat op basisscholen het afval niet gescheiden werd ingezameld en 

opgehaald.  

Op verzoek van de besturen is een inventarisatie gemaakt van dit afvalprobleem op de scholen en in 

overleg met BAT en T-PrimaiR is hierover een voorstel uitgegaan naar alle scholen. Er is op dit 

moment nog overleg met de gemeente over de betaalbaarheid van dit voorstel. Streven is nu, om te 

komen tot afvalvrije scholen. 

 

 

Educatieve routes in de Reeshof 

In 2019 zijn er, voor alle 

scholen in de Reeshof, 

educatieve groene routes 

ontwikkeld, op loopafstand 

van de scholen. Er zijn voor 4 

scholen zelfs routes 

ontwikkeld in natuurgebied 

de Dongevallei. Voor de 

basisscholen de Driecant en 

de Bloemaert is hiervoor een 

extra poort gemaakt in het 

hek van de Dongevallei. Zo is 

dit natuurgebied beschikbaar 

voor educatie. Alles in 

overleg met de werkgroep 

Dongevallei en de gemeente 

Tilburg. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.bat.nl%2Fcomponent%2Fcontent%2F%3Fview%3Dfeatured&psig=AOvVaw3UO_1NymClG0xdIang1nrj&ust=1589354956092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDwjN_mrekCFQAAAAAdAAAAABAE
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Bijlage:  

Overzicht groene schoolpleinen juni 2020 

 

Basisscholen Tilburg  

Een of meer 
NME- 
coördinatoren 

Groene 
schoolpleinen 
gerealiseerd 

Nog geen 
plannen  

Planning 2020-
2021 

 
 

 Juni 2020   

1 Basisschool Cleijn Hasselt   2   

2 Basisschool De Stappen   1   

3 Basisschool Christoffel 2 1   

4 Basisschool De Vijf Hoeven     1 

5 Basisschool De Borne    1  

6 Basisschool St. Hubertus   1   

7 Basisschool Jeanne d'Arc   1   

8 Montessoribasisschool De Elzen  1 1   

9 Basisschool Antares   1   

10 Basisschool Wandelbos  1   

11 Basisschool Helen Parkhurst   2   

12 Basisschool De Triangel   1   

13 Basisschool De Zuidwester   1  1 update 

14 Basisschool De Wegwijzer   1  1 (2de plein) 

15 Basisschool de Sporckt  1 1   

16 Basisschool de Petteflet  1 1   

17 Basisschool Meander  1 1   

18 Basisschool De Bloemaert  1 2   

19 Basisschool De Boemerang     1 

20 Basisschool Klinkers   1   

21 Onderw.centrum Leypark    1 

22 Aboe el-Chayr  1   

23 Tiliander  1   

24 Basisschool Koolhoven    1 

25 Basisschool De Vuurvogel 2 1   

26 Basisschool Bibit 2 1   

27 Basisschool de Fonkel    1 

 28 Kindercampus Oculus  1   

29 Basisschool De Sleutel  1   

30 Kindcentrum de Mortel   1  

31 Basisschool De Blaak   1  

32 Basisschool De Regenboog 1 1   

33 
 
34 
35 

Basisschool Panta Rhei, 
Galjoenstraat, 
Lancierstraat 
Don Sarto straat 

 
2 
1 
1 

1 
 
1 
1 

  



 

24 

 

36 Basisschool Armhoefse Akker  1   

37 Basisschool De Alm  3  1 ( 4de plein) 

38 Basisschool Don Sarto  2   

39 Basisschool Fatima 1 1   

40 Basisschool Pendula  1  1 ( 2de plein) 

41 Jan Ligthartschool Rendierhof  1   

42 OBS Hartevelden    1 

43 Jan Ligthartschool Driecant 2 2   

44 SBO Noorderlicht  1   

45 SBO Westerwel   1  

46 SBO Zonnesteen   1  

47 SO / VSO De Bodde ZML  1   

48 SO / VSO De Klimmer (Parcours)   1  

50 Basisschool Berkeloo     1 

51 Basissc Basisschool Den Bijstere 1 2  1 update 

52 Basisschool St. Caecilia   1  

53 Basisschool De Cocon  1   

54 Basisschool d'n Hazennest  1  1 ( 2de plein) 

55 Basisschool De Lochtenbergh 1 1   

56 Basisschool Prins Bernhard  1   

57 Jenaplanbasisschool Rennevoirt    1  

58 Basisschool Stelaertshoeve 1 3   

59 Basisschool De Vlashof  1  1 update 

60 Basisschool De Wichelroede  1   

 

Totaal: 60 scholen 

23 Op 44 scholen  
(54 groene 
pleinen 
gerealiseerd) 
 

8 scholen 
moeten 
nog 
beginnen 

7 scholen 
starten met 
groen plein. 
7 updates of 
meerdere 
pleinen 

 
Van de in totaal 59 scholen, in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout, hebben 44 scholen samen 54 groene 

schoolpleinen. 

Bij 7 scholen is het gepland om het schoolplein in 2020 nog aan te pakken.  

7 scholen gaan dit najaar hun groen plein updaten of pakken een volgend plein aan. 

8 scholen moeten nog beginnen aan het traject van vergroening de komende jaren. 

 

17 scholen hebben samen 23 NME coördinatoren, 10 locaties in de kinderopvang hebben één of meerdere 

NME coördinatoren, R-Newt Kids heeft 2 NME-coördinatoren.  

 

 


