Hoe organiseer ik een Boomfeestdag?

Het stappenplan voor basisscholen

Leuk dat je met jouw school een Boomfeestdag wilt organiseren. Met dit stappenplan
helpen we je om een natuurfeest voor de bomen én jouw leerlingen te organiseren.
Heb je al geïnformeerd of er in jouw gemeente al het initiatief is om
een Boomfeestdag te organiseren is?
Als een gemeente een Boomfeestdag viert, worden een of meerdere scholen in de gemeente
uitgenodigd. De gemeente heeft in dat geval een locatie en een programma waar je als school
misschien bij aan kunt sluiten.
Elke gemeente heeft een ‘contactpersoon Boomfeestdag’. Hij of zij kan je vertellen of en wanneer de
gemeente een Boomfeestdag gaat organiseren. Weet je niet wie in jouw gemeente ‘contactpersoon
Boomfeestdag’ is, stuur dan de naam van jouw gemeente naar info@boomfeestdag.nl, dan sturen wij
jou de contactgegevens.

Kun je niet aansluiten bij een Boomfeestdag?
Volg dan de onderstaande vier stappen en organiseer
zelf een Boomfeestdag

Zelf een Boomfeestdag organiseren?
Word je door de gemeente niet voor een Boomfeestdag uitgenodigd, dan kun je ook zelf een Boomfeestdag organiseren op school. Dit vraagt wat meer voorbereiding en personele inzet. Hieronder volgt een
stappenplan voor het organiseren van een Boomfeestdag met plantactiviteit.
Is er geen mogelijkheid om bomen te planten, denk dan aan een excursie naar een boomkwekerij
of een bezoek aan de groendienst. Je kunt zelf ook een speurtocht of bomenbingo organiseren. Geef
voor het planten de leerlingen een les over bomen. Op boomfeestdag.nl/lesmateriaal vind je een aantal
lesideeën met lesmaterialen.

Stap 1: Financiën
Overleg intern of er een budget beschikbaar is voor het organiseren van een Boomfeestdag. Denk
betreffende het budget aan de volgende punten:
• Plantvoorbereidingen- en materiaal (zie stap 2). Het is wellicht mogelijk om aan de gemeente een
budget te vragen voor het kopen van plantsoen, boompalen en goede bomengrond. Of misschien
kun je materialen, zoals schoppen, lenen. Ook zijn er diverse gemeentelijke of provinciale subsidiemogelijkheden voor bijvoorbeeld de aanleg van groenblauwe schoolpleinen.
• Denk ook aan sponsering en crowdfunding voor de organisatie van jouw Boomfeestdag.
• Op boomfeestdag.nl/webshop vind je leuke herinneringsmaterialen voor de kinderen zoals
armbandjes, liniaaltje en Boom-Oorkondes.
Zijn bovenstaande punten besproken en afgevinkt? Ga dan door naar stap 2.

Stap 2: Plantlocatie
Wat betreft de plantlocatie zijn volgende zaken van belang:
• Is er de mogelijkheid op of rond de school te planten? Of zijn er geschikte
plantlocaties elders in de gemeente? Neem hier contact over op met de
gemeentelijke contactpersoon Boomfeestdag. Hij of zij kan je meer vertellen
over potentiële locaties voor een Boomfeestdag.
• Je kunt er voor kiezen iedere leerling een eigen boom te laten planten of je kunt
alle kinderen gezamenlijk één schoolboom laten planten. Bedenk goed dat kleine boompjes snel
groot worden en ruimte nodig hebben.
• Wat is er nodig om de plantlocatie plantklaar te maken? Moeten er bijvoorbeeld nog tegels uit het
schoolplein of zijn er andere voorbereidende werkzaamheden nodig? Het is verstandig om dit met
de groendienst van de gemeente of de groenbeheerder van de school te overleggen. Belangrijk is
om voorafgaand aan het besluit om een Boomfeestdag afspraken te maken over wie het verdere
onderhoud doet. Als een externe partij dat moet verzorgen, kost dit elk jaar opnieuw geld.
Heb je stap 2 ook succesvol afgerond? Dan kan je door naar stap 3.

Stap 3: Communicatie
Hierbij gaat het om interne (afstemming leerkrachten) en externe communicatie (afstemming
gemeente, ouders en eventueel (groen)beheerder schoolterrein).
• Informeer de ouders dat de leerlingen gaan planten. Eventueel kun je, via de ouders, de leerlingen
vragen laarzen en een schop mee te nemen. En een aantal ouders als extra begeleiders is altijd
handig.
• Een Boomfeestdag wordt extra feestelijk met een speciale gast. Denk aan de burgemeester,
de wethouder, of een BN-er uit de buurt.
• Nodig ook de (plaatselijke) pers uit.
• Maak foto’s voor op de social media-kanalen van de school. Tag #Boomfeestdag in je berichten.
Heb je stap 3 ook succesvol afgerond? Dan kan je door naar de laatste stap.

Stap 4: Programma
Maak in deze stap het programma definitief. Een Boomfeestdag kan je zo groot en klein vieren als je
maar wilt. Afhankelijk van de wensen en het beschikbare budget. De Boomfeestdag checklist helpt
je bij het doorlopen van jouw Boomfeestdag programma om de laatste puntjes op de 'i' te zetten.
Je vindt deze lijst op boomfeestdag.nl/stappenplan.

Heb je alle stappen succesvol doorlopen en ben je perfect voorbereid? Meld je dan aan via
boomfeestdag.nl/doemee onder de categorie school. Jouw school is dan zichtbaar op de landelijke
kaart via boomfeestdag.nl/overzicht.
Heb je nog vragen of leuke suggesties, mail ons via info@boomfeestdag.nl.
Heel veel plezier op jouw Boomfeestdag!

Postbus 330
5000 AH Tilburg

Telefoon: 013-707 4850
boomfeestdag.nl
info@boomfeestdag.nl

