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Cultuurfonds Overijssel

Inleiding
Een groen schoolplein
Als we het over kinderen hebben,
hebben we het over de toekomst. En
die toekomst begint al op het schoolplein.
Het is belangrijk dat elk kind kan opgroeien in een leefbare wereld voor
mens, dier en plant. Duurzaamheid
en circulariteit dragen hier in belangrijke mate aan bij. Deze uitgangspunten komen samen in een groen
schoolplein.
Om te zorgen voor handvatten die
helpen bij de communicatie met de
doelgroep is deze stylguide in het leven geroepen. Kleurgebruik, beeldstijl,
tone of voice en typografie komen
aan bod. Om je te helpen met het
opzettend van een goed communicatieplan.

Willemina Heijenga Sasbrink

Tone of voice
Informeel
Het is natuurlijk belangrijk om een mooi onderscheidend verhaal te vertellen, maar de manier waarop
woorden gezegd worden, bepaalt of ze geloofwaardig zijn.
De tone of voice die wij willen hanteren voor dit
Groene project is: informeel, helder en vriendelijk.
We hebben hiervoor gekozen omdat het belangrijk
is dat de doelgroep zich verbonden voelt met het
project. Want het gaat uiteindelijk om hun eigen
leefomgeving.

Willemina Heijenga Sasbrink

Woorden als u, uw en te formeel taalgebruik in het
algemeen willen we vermijden. Deze zorgen er namelijk voor dat mensen afstand voelen tot de boodschap. En afstand zorgt voor minder betrokkenheid.
Door woorden als ‘je’ en ‘jij’ te gebruiken maak je
een tekst toegankelijker en persoonlijker. Je zorgt op
deze manier dus voor meer betrokkenheid van de
doelgroep. Waardoor de kans groter is dat ze zich in
willen zetten voor het project.

DO
“Een groen schoolplein zorgt
voor ontspanning en ontdekking
tijden het spelen.’’

DON’T
“Meer vegetatie op het schoolplein zorgt
voor variatie aan speelvoorzieningen en
is een dagelijkse stimulans voor
kinderen.”

Kleuren
Primair pallet
Zonder kleur, geen project. Kleuren zorgen er namelijk voor dat een project tot leven komt. Tevens zorgt
juist kleurgebruik voor enthousiasmering en sympathie van de doelgroep.
Ons kleurenpalet onderscheid zich in primaire en
secundaire kleuren. De primaire kleuren zijn TIJM,
MUNT, PAPAVER en ZONNEKRUID en kunnen overal
voor gebruikt worden. Ze zijn fris en helder.
Alle kleuren hebben plantnamen, zodat ze makkelijk
te benoemen zijn en een link hebben met de toekomstige schooltuin.
SCHORS is de kleur die we gekozen hebben voor
alle broodtekst. Het is een aardse kleur, die net iets
zachter aandoet dan zwart.
De dekking van alle kleuren mag worden aangepast
tot maximaal 50%. De enige uitzondering hierop is
de kleur SCHORS. Zoals te zien in de kleine cirkels
van het pallet.

TIJM
CMYK: 92, 46, 100, 55
RGB: 11, 65, 31
HEX: #0b411f

MUNT
CMYK: 60, 0, 77, 0
RGB: 115, 168, 96
HEX: #73ba60

PAPAVER
CMYK: 79, 26, 11, 1
RGB: 0, 146, 195
HEX: #0092c3

ZONNEKRUID
CMYK: 9, 60, 99, 1
RGB: 223, 122, 17
HEX: #df7a11

SCHORS
CMYK: 77, 61, 74, 81
RGB: 26, 32, 22
HEX: #1a2016

BOTERBLOEM
CMYK: 12, 12, 95, 1
RGB: 233, 208, 0
HEX: #e9d000

Secundair pallet
Het secundaire kleurenpalet bestaat uit drie kleuren: BOTERBLOEM, VERBENA EN SALIE. Deze lichte en
zachte kleuren zorgen voor rust in het totale pallet
en mogen alleen gebruikt worden voor tekstkoppen,
kleine illustraties en voor het geven van overige accenten. Denk hierbij aan het inkleuren van blaadjes,
of het uitlichten van namen in een tekst, zoals hierboven gedaan is.

VERBENA
CMYK: 40, 76, 0, 0
RGB: 168, 68, 157
HEX: #a8569d

SALIE
CMYK: 53, 0, 36, 0
RGB: 130, 199, 181
HEX: #82c7b5

Leuk om te weten:
Alle groene kleuren zijn vernoemd naar tuinkruiden
en de andere kleuren naar zomerbloeiers.

Beeldstijl
Regels
Om te zorgen voor juist beeldgebruik, hebben we
4 basisregels opgesteld. Als je zorgt dat je daaraan voldoet, dit je eigenlijk altijd goed.

shot te maken.
4. Minimaliseer het gebruik van close-ups. Een
close-up van kinderen die iets ondernemen is
prima. Zolang duidelijk te zien is wat ze doen.
Maar teveel planten, bloemen en andere processen van dichtbij (zonder kinderen of andere
context) zorgen al snel voor een te idealistisch
beeld. En een leeromgeving is alles behalve dat
want iedereen leert met vallen en opstaan.

1. Bij het maken van een portret is het belangrijk
dat de gene die je fotografeert altijd in de lens
van de camera kijkt en je nog een stukje van de
omgeving kunt zien.
2. Leg zoveel mogelijk spontane interactie vast.
Denk hierbij aan spelende kinderen, ondernemende kinderen of foto’s van evenementen
en andere activiteiten met betrekking tot een
school.
3. Zorg ervoor dat het beeld dat je gebruikt rustig
is. Zodat de focus ligt op dat gene dat je in beeld
brengt en niet op wat er op de achtergrond
gebeurd. Dit doe je het beste door een medium

Focus
Ondanks de kinderen op de
achtergrond, ligt op deze foto
de focus bij de jongens op de
voorgrond.

Do’s

De mooiste delen van het plein vastleggen
Kinderen met een onderzoekende houding
Kinderen die samen iets ondernemen
Close-ups van een activiteit
Een groepsfoto in de schooltuin

Tip:
Fotografeer de mooiste delen van het plein
vanuit kikkerperspectief.
Door iets van onderaf te
fotograferen, kun je het
beeld krachtiger, groter en indrukwekkender
over laten komen.

Dont’s
Overdreven poserende kinderen
Foto’s van lage kwaliteit (onscherpte)
Lege schoolpleinen in een medium shot
Close-ups zonder duidelijke activiteit
Foto’s met een rommelige achtergrond
Portretfoto’s zonder in de lens te kijken
Grauwe foto’s

Illustratie
Simpele vormen
Onze illustraties zijn kleurrijk en vooral simpel van
vorm. Want iedereen moet er in de toekomst mee
uit de voeten kunnen. Zowel de primaire als de secundaire kleuren mogen voor alle illustraties gebruikt worden.
De twee belangrijkste stelregels zijn:
- Zorg voor balans tussen illustratie en tekst. Maak
de illustraties niet te groot.
- Bewaar de rust. Gebruik niet meer dan drie kleuren
voor één illustratie.

Typografie
POPPINS
Om ervoor te zorgen dat de tekst die we schrijven
goed en fijn leesbaar is voor iedereen, gebruiken
we voor alle broodtekst het lettertype POPPINS. De
corpsgrootte die we hanteren is 12pt. Deze grootte
geldt voor op de website en voor alle communicatie
op papier. Voor alle bijschriften mogen de groottes
8 t/m 10pt. worden gebruikt. Om teksten overzichtelijk te houden gebruiken we altijd een regelafstand
van 15 pt.

- De Moestuinman, 2019

GOLDIE BOXING
Voor alle quotes, koppen en weetjes of tips gebruiken we het lettertype Goldie Boxing. Dit is een speels
en handgeschreven lettertype. De corpsgrootte die
we hanteren voor koppen is minimaal 25 pt. Quotes
mogen groter of kleiner. Naar eigen invulling. Voor
weetjes en tips gebruiken we 10 pt.

POPPINS EXTRA LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

„Steeds vaker hebben scholen
of gemeentes het over groene
schoolpleinen.’’

Wist je dat?
Een groen schoolplein verkoeling biedt in de zomer?
Bomen en andere planten zorgen namelijk voor
verkoeling in steden.

Dit is een tekstkop

POPPINS REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Types
Let op: Er zijn veel soorten van het lettertype
POPPINS. Wij gebruiken
álleen: Thin, Regular &
Bold.

POPPINS BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Toepassingen
Mock-ups
Om te laten zien hoe je deze guide kan toepassen
in toekomstige ontwerpen, hebben wij een aantal
voorbeelden gemaakt.

Tip:
Zorg altijd voor een korte begeleidende brief bij het
maken van een poster. Deze is voor de ouders en kan
meegegeven worden aan kinderen in de tas. Zo weet
je zeker dat het thuisfront ook van de actitiveit op
de hoogte is.
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