BIJLAGE

MODEL VERKLARING DIRECTIE SCHOOL
deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit / De Cultuur Loper

2018

Bestuursverklaring
In te vullen door een lid van de directie of degene die hiertoe gemandateerd is.
Betreft: Verantwoording CmK / De Cultuur Loper 2018
(door de school te versturen aan de lokale intermediair De Cultuur Loper)
De intermediair stuurt de verzamelde formulieren per gemeente aan Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie):
t.a.v. Jos Grootzwagers
Postbus 72
5000 AB TILBURG

Op uw verzoek verstrekken wij u deze verklaring m.b.t. deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit / De
Cultuur Loper in het jaar 2018 (gelieve volledig in te vullen, aan te kruisen wat van toepassing is en te ondertekenen
op pagina 2):


Naam school:

……………………………………………………………………………………………………….

O

school voor basisonderwijs (PO)

O
O
O

school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
school voor speciaal onderwijs (SO)
school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

O

school voor voortgezet onderwijs (VO)



BRIN-nummer:



Vestigingsplaats: ……………………………………………………………………………………………………….



Gemeente:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Wij verklaren dat de school in 2018 heeft deelgenomen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Brabant en
participeert in het traject De Cultuur Loper, gefinancierd door gemeente, Kunstbalie/Erfgoed Brabant en Fonds voor
Cultuurparticipatie. Hiertoe heeft de school de benodigde uren voor direct betrokken medewerker(s) ingezet. Ook is het
in de * prestatiebox primair onderwijs beschikbare bedrag per leerling (in PO) of het regulier beschikbare budget voor
cultuureducatie (in VO) verbonden aan activiteiten cultuureducatie.
Primair Onderwijs (BO/SBO) en SO/VSO (WEC)

Voortgezet Onderwijs



Het totale aantal beschikbaar gestelde uren voor
deelname aan CmK / De Cultuur Loper (buiten de
reguliere lesuren en lesvoorbereidingen in de klas)
bedroeg in 2018:
0 inzet ICC-er:
………. uur
0 inzet team (alle leden opgeteld): ……… uur
0 inzet directie:
………. uur



Het totale aantal beschikbaar gestelde uren voor
deelname aan CmK / De Cultuur Loper (buiten de
reguliere lesuren en lesvoorbereidingen in de klas)
bedroeg in 2018:
0 inzet cultuurcoördinator:
………. uur
0 inzet vakgroep/sectie/overig:
………. uur
0 inzet directie:
………. uur



Het totale aantal leerlingen op de laatste teldatum:



Het totale aantal betrokken leerlingen:

TOTAAL: ………. uur

………. leerlingen

TOTAAL: ………. uur

………. leerlingen

 vervolg op pagina 2…
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Primair Onderwijs (BO/SBO) en SO/VSO (WEC) vervolg

Voortgezet Onderwijs vervolg



Het totale aantal bij cultuureducatie betrokken
leerkrachten/medewerkers van de school in 2018:



Het totale aantal bij cultuureducatie betrokken
leerkrachten/medewerkers van de school in 2018:



Het totale aantal educatief medewerkers van
culturele instellingen en/of trainers die scholing
hebben verzorgd en waarmee de school heeft
samengewerkt in 2018:



Het totale aantal educatief medewerkers van
culturele instellingen en/of trainers die scholing
hebben verzorgd waarmee de school heeft
samengewerkt in 2018:

………. medewerkers

………. medewerkers

………. educatief medewerkers/trainers


………. educatief medewerkers/trainers


Heeft de school in een eerder jaar dan 2018 al
deelgenomen aan CmK / De Cultuur Loper?

Heeft de school in een eerder jaar dan 2018 al
deelgenomen aan CmK / De Cultuur Loper?

O

ja

O

ja

O

nee

O

nee

NB. De opgave van het aantal beschikbaar gestelde uren heeft enkel tot doel de betrokkenheid van de school bij
Cultuureducatie met Kwaliteit aan het FCP aan te tonen.

Handtekening (namens) directie

Datum

.......................................................

..............................................................

Naam:
Functie:

*
In de prestatiebox primair onderwijs is in het schooljaar 2017-2018 een bedrag van € 11,78 per leerling beschikbaar
gesteld.
In het schooljaar 2018-2019 is dit bedrag aangepast naar € 11,87 per leerling en vervolgens opnieuw verhoogd tot
€ 15,15 per leerling. Dit laatste bedrag is inclusief de extra bijdrage van (ruim) € 3,00 per leerling voor museumbezoek
en is beschikbaar m.i.v. het schooljaar 2018-2019.
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