HEG
HELE SCHOOLPLEIN
EEN GROENER ALTERNATIEF VOOR HET OUDE
HEK

€40 PER METER
BESCHRIJVING
De heg gaat rond het hele schoolplein en blijft het hele jaar
groen. Op deze manier behouden we de veiligheid van het
schoolplein, maar ziet het er opener en groener uit. In ons
ontwerp maken we gebruik van laurierplanten, die 180 cm
hoog worden.

PERGOLA
BOVENBOUWPLEIN
HARMONIE TUSSEN DE ONDERDELEN VAN HET
SCHOOLPLEIN BIEDEN

HOUT: €300 PER METER
BESCHRIJVING

De pergola is bedacht om de verschillende onderdelen van het plein
samen te brengen. We gaan voor duurzaam hout en variëren tussen
blauwe regen, clematis en witte druif en klimop bij de overgang
tussen de voorgaande planten.
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SCHOMMELBANKEN

BEIDE PLEINEN

DE LEERLINGEN EEN RUSTIGE EN PLEZIERIGE
PLEK GEVEN OM TOT RUST TE KOMEN

€500 PER STELLAGE
BESCHRIJVING

Met zeven stellages, en onder 4 van de 7 stellages schommelbanken
die in de richting van het plein hangen, creëren we een veilige plek
voor de leerlingen om tot rust te komen. De andere drie stellages
hebben een trappetje, zoals in het plaatje. De stellages zijn gemaakt
van duurzaam hout.
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SKATEPARK
BOVENBOUWPLEIN
SKATEBOARDLIEFHEBBERS EEN PLEK GEVEN OM
HUN PASSIE TE UITEN EN GEZOND BEZIG TE ZIJN

AFHANKELIJK VAN DE WENSEN
BESCHRIJVING

Hoe het skatepark wordt ingericht is helemaal aan jullie, maar wij
denken aan iets zoals in het plaatje hieronder. Het zal gemaakt
worden van duurzaam beton en wij adviseren in overleg te gaan met
leerlingen die graag skateboarden over hun ideeën voor het
skatepark.
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BANKJES
BEIDE PLEINEN
DE LEERLINGEN EEN PLEK GEVEN OM UIT TE
RUSTEN EN TE LUNCHEN

€2000 PER BANKJE
BESCHRIJVING

De bankjes geven de leerlingen een plek om hun lunch te eten en tot
rust te komen. Er zijn bankjes in de schaduw en in de zon. Ze zijn
gemaakt van duurzaam beton en hout volgens het onderstaande
model.
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TEGELS
BEIDE PLEINEN
HET SCHOOLPLEIN ER STRAKKER UIT LATEN
ZIEN

VIERKANT: €50 PER M2
ZESHOEK: €170 PER M2
BESCHRIJVING

De tegels zorgen voor een goede sfeer op het plein. De vierkante
stenen zijn voor de weg, die gebruikt gaat worden door o.a. de
brandweer. De zeshoekige stenen zijn o.a. voor het gebied achter
de pergola’s.
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PLANTENBAKKEN
BEIDE PLEINEN
MEER NATUUR TOEVOEGEN AAN HET PLEIN

€1000 PER PLANTENBAK
BESCHRIJVING

De plantenbakken zijn o.a. geplaatst tussen de hoofdweg en de
pergola’s. Ze zijn gemaakt van duurzaam beton. We adviseren
bijvoorbeeld hibiscusplanten en Gelderse rozen in de bakken te
plaatsen.
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AMPHITHEATER
BOVENBOUWPLEIN
VOORSTELLINGEN EN WORKSHOPS GEVEN AAN
DE LEERLINGEN

PRIJS NOG TE BEPALEN
BESCHRIJVING

Het amfitheater bied de ruimte voor instellingen om workshops te
geven en de leerlingen van het schooltheater om hun voorstellingen
te geven. Het is gemaakt van duurzaam beton, ingelegd met
natuurlijke stenen.
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GROTE PLANTENBAK

BEIDE PLEINEN

MEER NATUUR TOEVOEGEN AAN HET PLEIN

€3000 PER PLANTENBAK
BESCHRIJVING

De plantenbakken zijn geplaatst naast het amfitheater en tegen het
schoolgebouw aan. Ze zijn gemaakt van duurzaam beton. We
adviseren bijvoorbeeld Japanse kersenbloesem in de bakken te
plaatsen. Op de bodem van de plantenbakken adviseren wij Japanse
azalea’s te plaatsen.
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KUNSTMUUR
BOVENBOUWPLEIN
DE LEERLINGEN DE RUIMTE GEVEN OM HUN
CREATIVITEIT UIT TE BEELDEN

€500 PER M2 MUUR
BESCHRIJVING

De kunstmuur is gemaakt zodat de leerlingen van kunst en cultuur
hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Ze kunnen (vrijwel) alles
tekenen wat ze willen op de muur.
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MOZAIEK VLOER
BEIDE PLEINEN
DE VLOER VOOR DE INGANG MOOIER MAKEN

€150 PER M2
BESCHRIJVING

De mozaïeken vloer ligt voor beide ingangen en heeft bij elke ingang
een ander patroon. Er staan plantenbakken op, zoals op pagina 7.

BASKETBAL/VOETBAL
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BEIDE PLEINEN
DE LEERLINGEN EEN SPORTIEVE ACTIVITEIT
BIEDEN

€25.000 PER VELD
BESCHRIJVING

De leerlingen kunnen door de velden nu ook op het schoolplein
sporten, wat super gezond is. Er zijn 2 velden van elk op het
bovenbouwplein en 1 veld van elk op het onderbouwplein. Er zijn
hekken om alle velden.
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FIETSENSTALLING
ONDERBOUWPLEIN EN ACHTERKANT
WAT DENK JE ZELF…

€750 PER 5 METER
BESCHRIJVING

De fietsenstallingen dienen een duidelijk doel, maar wij hebben in
ons ontwerp moestuinen boven de fietsenstallingen geplaatst. Elke
klas krijgt 1 moestuin, die ze tijdens mentoruur verzorgen. De
stallingen zonder dak zijn scooterstallingen.
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KIOSK

BOVENBOUWPLEIN
WAT DENK JE ZELF…

€1750
BESCHRIJVING

De kiosk is volledig vegetarisch en zeer betaalbaar. Het zal worden
geplaatst tussen het onder en bovenbouwplein en is gemaakt van
duurzaam hout.
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