Cultuureducatie met Kwaliteit - De Cultuur Loper 2017-2020 – FORMAT VASTLEGGEN VAN AFSPRAKEN MET SCHOLEN
Thema
1.

Ondersteuning school

2.

Financiën

3.

Wat doet de school?

4.

Beëindigen deelname school

5.

Beëindigen deelname gemeente

Mogelijke onderwerpen waarover met deelnemende scholen afspraken kunnen worden gemaakt
Op welke vormen van ondersteuning kan de school rekenen:
•
Coaching door lokale intermediair: op hoeveel ondersteuning kan de school rekenen?
•
Coaching door Kunstbalie of Erfgoed Brabant: deze is primair gericht op de intermediair; behoudens
uitzonderingen niet gericht op de individuele school zelf.
•
De school beschikt over het instrument De Cultuur Loper en de bijbehorende online tools
Wat betekent deelname aan DCL financieel voor de school:
•
Doel deelname aan CmK schetsen – duur overeenkomst gemeente meenemen
•
Inzet lokaal budget: gemeentelijke bijdrage aan de intermediaire rol bedraagt maximaal € 0,50 per inwoner
•
Inzet lokaal budget: op welk (extra) bedrag kan de school bij deelname rekenen: hoe kan men erover
beschikken en hoe wordt het verdeeld als er (steeds) meer scholen gaan deelnemen? Voor gemeenten die in
2013-2016 deelnamen: wat verandert er in 2017-2020?
•
Verantwoording door de school: gebeurt dit wel of niet? Is de lokale verantwoording identiek aan de jaarlijkse
verantwoording aan Kunstbalie (d.m.v. de directieverklaring)? Stelt u liever een prestatie-overeenkomst op of
laat u de school per half jaar verantwoorden i.v.m. de kalenderjaren waarmee gemeenten werken?
•
Korting op kosten deskundigheidsbevordering via DCL; de deelnemende school draagt altijd 25% zelf bij.
Welk budget reserveert de school voor deskundigheidsbevordering cultuureducatie?
•
Aanmelden bij Kunstbalie: formulier in te zenden via de lokale intermediair (registratie/inlogcode website door
Kunstbalie)
•
Ambitie/verankering in curriculum is nadrukkelijke wens van de school
•
Inzet financiën school: € 11,87 per ll. in 2018-2019 jaarlijks bij te stellen)
•
Voldoende uren voor de icc-er en team, passend bij de ambitie en omvang van de school
•
School gaat duurzame relatie aan met één of meer (lokale) cultuuraanbieders
•
Commitment team, directie, schoolbestuur en bereidheid ervaringen te delen met collega-scholen in de regio
•
School reserveert scholingsbudget voor de eigen bijdrage aan deskundigheidsbevordering (25%)
•
School maakt werkplan/begroting en reikt deze aan intermediair/gemeente aan (met richtlijnen bij overheveling
van resterende gelden)
•
School neemt deel aan de Monitor Cultuureducatie door het invullen van de vragenlijst
•
Welke lokale ondersteuning vervalt
•
Welke extra) financiële bijdrage CmK/DCL vervalt
•
Voordeel/toegang DCL-website vervalt: school wordt als deelnemer uitgeschreven
•
Matching € 0,50 per inwoner via Kunstbalie vervalt
•
DCL-coaching Kunstbalie - Erfgoed Brabant vervalt
•
Gemeente geeft aan welke lokale faciliteiten vervallen…

