
Duurzaamheidsprijs Molenlanden 2022 

Samen naar een duurzaam Molenlanden! - CBS Samen op Weg 

 

Voor welke categorie meld je je aan ?  

Jeugd t/m 21 jaar 

Geef in een quote van maximaal 1 regel jouw boodschap voor Molenlanden mee. 

Samen naar een duurzaam Molenlanden! 

 

Wat is jouw idee/activiteit? Korte omschrijving met eventueel beeldmateriaal, foto's, 

filmpje, tekeningen etc.  

Op het schoolplein waar de kleuters spelen, is erg weinig schaduw. In de zomer schijnt in de 
middag altijd de zon op dit stuk van het plein. Graag zouden we 3 platanen planten, die 
ervoor kunnen zorgen dat de kinderen 's middags heerlijk in de schaduw buiten kunnen 
spelen. Naast dat de bomen dus echt een functie hebben, geeft het ook een extra 'groene-
look' aan het plein! 
 
We zijn al in gesprek met het Yuverta-college in Ottoland. Hier wil een docent samen met de 
vakgroep 'groen' de materialen regelen en de bomen komen planten. Dit idee is dus ook nog 
heel erg leerzaam!  
 
Het geld van deze prijs willen we graag besteden aan de materialen. De arbeid vanuit het 
Yuverta college is gratis, uiteraard zullen we ze goed verzorgen als ze komen planten. We 
zouden graag al wat grotere platanen willen kopen, zodat ze komende zomer al hun werk 
kunnen doen en stevig genoeg zijn voor op een schoolplein.  
 

Waarom vind je dat jouw idee/activiteit een duurzame bijdrage levert aan gemeente 

Molenlanden? Waarom is het een goed voorbeeld voor andere inwoners? 

We vergroenen een stukje van Molenlanden wat op dit moment voornamelijk uit stenen 
bestaat!  
 

Hoe vernieuwend is jouw idee/activiteit en wat maakt het uniek? 

Wat dit idee uniek maakt, is dat het om een samenwerking gaat tussen de basisschool en het 
voortgezet onderwijs. Leuk om zo van en met elkaar te kunnen leren. Tijdens het planten 
van de bomen zullen genoeg kleuters willen kijken en misschien wel wat groep 8 kinderen 
willen helpen!  
 

 

 



Zijn de activiteiten toekomstbestendig en waarom zijn ze relevant voor Molenlanden? 

Dit plan is zeker toekomstbestendig; we hopen heel lang plezier te hebben van de bomen. 
Wanneer we zien dat de kinderen er graag onder spelen, willen we misschien in de toekomst 
wel meer bomen planten op de rest van het schoolplein.  
 
Doordat de zomers steeds warmer worden is het van belang dat er we goed kijken naar hoe 
we verantwoord buiten kunnen spelen. Want lekker naar buiten is heel belangrijk, maar we 
houden rekening met de sterke zonnestralen!  
 

Kan jouw idee/activiteit bijdragen als inspiratie voor anderen? 

Wanneer andere scholen horen van dit plan en deze samenwerking, dan kan dat zeker een 
inspiratie vormen!  
 

Bijlage(n)   

 



 


