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Begin 2018 is, vanuit de werkgroep InfraTech van de Stichting Rondom GWW, is het plan ontwikkeld
voor een ontwerpwedstrijd voor scholieren van Lagere Scholen op Rotterdam-Zuid.
De belangrijkste doelen die nagestreefd werden, waren:
•

invulling geven aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (iets terug doen voor de
burgers van Rotterdam),

•

een betere Samenwerking met andere diensten van de Gemeente Rotterdam en

•

invulling geven aan het programma Human Capital (jonge mensen interesseren voor onze
sector en mogelijk een langere verbinding aangaan voor kinderen uit kansarme buurten van
Rotterdam).

Dit is voorgelegd aan het bestuur van de Stichting en zij zijn voor de zomer 2018 akkoord gegaan.
De eerste actie hierna is geweest contact te zoeken met de Gemeente Rotterdam, afdeling Water
van Stadsbeheer. Zij hebben positief gereageerd, maar hebben voor de aanloop gevraagd om dit niet
groots te uiten, omdat dit alleen een prijsvraag
voor Rotterdam-Zuid was (om het voor heel
Rotterdam te doen zou nog een brug te ver zijn).
Het bestuur van de Stichting heeft hierna een
waarde cheque ter waarde van €50.000
beschikbaar gesteld (projectkosten en
procesbegeleiding).
Dit is opgevolgd door de Gemeente Rotterdam
met een vergelijkbare inbreng.
Tenslotte is er contact gezocht met Vereniging
Speeldernis (https://www.speeldernis.nl/) om
het educatietraject met de scholieren te
verzorgen.
Vanuit de stichting Rondom GWW ben ik als
programmamanager (opdrachtgever)
aangewezen. Als eerst heb ik ondersteuning
gezocht bij Floor van den Bergh van Buro Bergh
als procesbegeleider. We hebben samen het
traject tot en met InfraTech 2019 geleid, met
ondersteuning van Mayke Kuijpers van de
gemeente Rotterdam en Ian Mostert van
Speeldernis.

Ontwerpwedstrijd (tijdlijn september 2018 – februari 2019):
•

77 Scholen uit Rotterdam-Zuid zijn uitgenodigd (e-mail en telefoon)

•

10 Scholen hebben een motivatie en
aanpak voorgelegd aan een jury

•

hiervan zijn er 5 geselecteerd

•

deze scholen zijn bezocht en
geholpen met het uitwerken van een
ontwerp, nadenken over hoe zij met
anderen moeten samenwerken
(ouders, buurt, fondsen) om hun plan
te laten realiseren

•

door jury zijn er 2 geselecteerd om
hun ingediende plannen verder uit te
werken en een pitch voor te bereiden
voor InfraTech in Ahoy

•

Videopresentatie door scholen
voorbereid

•

Begeleiding van Floor om laatste
puntjes op de i te zetten

•

TV Rijnmond gevraagd de weg naar
InfraTech (Ahoy) te filmen en uit te
zenden

•

2 presentaties op InfraTech voor de samengestelde jury

•

Winnaar is: Agnusschool

•

Uitzending op TV Rijnmond

Hierna is door Jaap Kooman een projectteam
samengesteld, bestaande uit
vertegenwoordigers van de Stichting Rondom
GWW, gemeente Rotterdam en Speeldernis.
Floor van den Bergh is gevraagd de
procesbegeleiding van deze verkorte
initiatieffase en voorbereiding op zich te
nemen.

Projectgroep bestaat uit:
• George Leuver

directeur Agnesschool

• Boris Walet

leraar Agnusschool

• Eva van Bolderen

projectleider vanuit gemeente
projectmanager gebiedsontwikkeling gemeente

• Helena Keizer

integraal beheerder buitenruimte, gemeente

• Soenil Bahadoer

gebiedsbeheerder Feijenoord, gemeente

• Sietse Hogenes

directeur van Dijk

• Jeroen Tameling

directie Waalpartners

• Dennis van der Werff

directeur van der Werff

• Ian Mostert

directeur Speeldernis

• Mayke Kuijpers

adviseur water, gemeente

• Floor van den Bergh

procesmanager, Buro Bergh

• Jaap Kooman

opdrachtgever
programmamanager Stichting Rondom GWW

Gezamenlijk heeft de projectgroep de afgelopen
maanden het resultaten van de ontwerpwedstrijd
omgezet in een schetsontwerp met bijbehorende
raming. Deze zijn in juni afgerond en alle partijen
hebben hun akkoord gegeven.
Met deze behaalde resultaten worden nu fondsen
aangeschreven en instanties benaderd die gezamenlijk
het benodigde geld bijeen moeten brengen. Daarbij
wordt binnen de gemeente gekeken of er geplande
programma’s kunnen opgaan of samengaan met dit
project. Na de zomer wordt de balans opgemaakt en
wordt een budget vastgesteld en een definitief ontwerp
uitgewerkt en vastgesteld.
Omdat dit proces nogal wat tijd in beslag neemt, is al
snel besloten nog voor het einde van het schooljaar iets
naar de kinderen te doen. Afgelopen week stond dan
ook in het teken van de afronding van de eerste fase

van de voorbereiding van dit project. Voor de kinderen van groep 8, die de school gaan verlaten,
hebben we laten zien dat door hun inzet hun
school een ware metamorfose gaat meemaken in
en rond het schoolplein. Hiertoe hebben we
regentonnen op het schoolplein geplaatst en zijn
er insectenhotels opgehangen. Regentonnen die
het water opvangen voor de plantjes en bomen
die in het ontwerp zijn meegenomen en
insectenhotels voor onder andere de bijen die
ervoor gaan zorgen dat de bloemen, plantjes en
bomen het straks ook goed gaan doen.

Schetsontwerp

Samenwerken in ketensamenwerking (Gemeente, bouwers, belanghebbenden, school, ouders en
omgeving)
Versnellen van het proces
Waarde toevoegen
Betrokkenheid met toekomstige gebruikers
Meedenken en innitiatieven inbrengen
Gezamenlijk verwachtingen managen
Innovaties toepassen
Communicatie met wijken
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Nieuwsbrief 5
Prijswinnaar groen/blauw schoolplein
Vrijdag 18 januari mocht een aantal leerlingen van de Agnesschool op bezoek bij de Infratech-beurs
in Ahoy. Daar werd namelijk de winnaar van de wedstrijd voor een groen/blauw schoolplein bekend
gemaakt. De leerlingen van de Agnesschool (groepen 7, 7/8 en 8) hebben weken gewerkt aan een
plan om het plein van de Agnesschool groener, mooier en uitdagender te maken. Onder leiding van
meester Boris werden de ideeën die de leerlingen hadden steeds concreter en daarmee werd het
plan ook steeds meer een droom voor alle leerlingen van de Agnesschool en voor alle kinderen uit de
wijk Feijenoord.
De droom bestond onder andere uit een schoolplein met een vlindertuin, met water, met een baboe
doolhof, met heuvels en tunnels waarbij kinderen hun eigen fantasieën kunnen gebruiken tijdens het
spelen. We hadden deze droom vertaald in een film. Die film mochten we 18 januari presenteren aan
de jury. Dit deden
we samen met nog
een andere school.
Na de presentatie
hebben we een
rondleiding gekregen
over de beurs
waarbij we veel
geleerd hebben over
de nieuwste
technologieën die
ons kunnen helpen
met het realiseren
van het nieuwe
plein. Na de lunch
werd de prijswinnaar
bekend gemaakt en dat was de Agnesschool!!! We wonnen €50.000,- om ons plein om te kunnen
toveren tot de droom van onze leerlingen.
Onze droom is groot, dus aan €50.000,- hebben we niet genoeg, maar het is een hele mooie start om
de eerste stappen naar het realiseren van de droom te zetten.
Gelukkig hield de prijs ook in dat we als school verder begeleid worden in dit proces en dat geeft veel
vertrouwen voor de toekomst, zodat onze droom: een groen/blauw plein voor alle kinderen uit de
wijk Feijenoord uit zal komen.

