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Een school voortgezet onderwijs die wil deelnemen aan de subsidieregeling Cultuureducatie met
Kwaliteit (CMK) moet aan de volgende criteria voldoen:

Doelgroep
•
•

Deelname is in principe voor alle leerlingen van de gehele onderbouw van een school of
schooltype
De regeling loopt tot en met het schooljaar 2024-25, met een grote kans op een verlenging
van een aantal jaren. De school schrijft in voor minimaal twee jaar.

Financiën
•

•

•

•

Er is een financiële jaarlijkse verplichting van € 10,- per leerling gebaseerd op de jaarlijkse
oktobertelling. Deze bijdrage kan betaald worden vanuit de CJP-cultuurkaart, als een school
daarover beschikt.
Vanuit de subsidieregeling CMK is er € 10,- per leerling beschikbaar, waardoor het budget
per leerling oploopt tot € 20,-. Als de school een cultuurkaart voor de onderbouw heeft
bekostigd of er is een andere financiële bron, dan is het budget uiteraard nog hoger.
De school faciliteert een cultuurcoördinator en eventueel meewerkende docenten voor
minimaal in totaal 40 uur per schooljaar. Deze uren worden opgenomen in de
verantwoording aan de subsidiegevers.
De school ondertekent de algemene voorwaarden en een jaarlijkse overeenkomst.

Faciliteiten
•
•
•

Er is een coördinator aanwezig die binnen de school de coördinatie en verbinding met de
culturele partners op zich neemt.
De school faciliteert de uitvoering van de activiteiten in tijd en ruimte van zowel de
leerlingen als de eigen begeleidende docenten.
Indien nodig, stelt de school de eigen ruimtes en (technische) faciliteiten beschikbaar.

Inhoud
•
•
•
•
•

Er is een cultuurplan tot 2025 dat gedragen wordt door het onderbouwteam en de directie.
Dit plan kan eventueel in de loop van het eerste jaar van deelname gerealiseerd worden.
Er wordt samen met de cultuurcoach VO van CultuurStation een jaarlijks activiteitenplan
voor Cultuurtraject-op-maat samengesteld op basis van de geformuleerde ambitie.
De cultuurcoördinator en eventueel docenten nemen deel aan de netwerkbijeenkomsten
en/of studiebijeenkomsten.
Eventuele professionaliseringstrajecten zijn niet verplicht maar wenselijk.
Er is een samenwerking op inhoudelijk vlak met culturele partners.

Monitoring en Evaluatie
•
•

De coördinator voert met Cultuurstation een monitoringsgesprek in januari/februari.
Tijdens de evaluatiegesprekken in mei/juni is ook een directielid aanwezig en wordt het
activiteitenplan voor het volgend schooljaar besproken en ingevuld op basis van de
(bijgestelde) ambitie van de school en het budget CMK van de school.

