Nieuwsbrief voor de scholen in Ooststellingwerf

Met belangrijk nieuws voor de cultuurcoördinatoren van alle scholen over besteding van het gemeentelijke subsidiebudget via Kunst & COO!! De informatie in de nieuwsbrief is ook te vinden op de website
www.kunstencoo.nl.

Nr. 3 – december 2012

Beste cultuurcoördinatoren/vertegenwoordigers,

Vanaf januari 2011 heeft Kunst & COO de opdracht om het door de gemeente Ooststellingwerf beschikbaar gestelde kunst- en cultuurbudget voor de scholen te verdelen. Daarnaast is Kunst & COO gevraagd om er voor te
zorgen dat het subsidiebudget wordt besteed aan actieve lessen gegeven door gekwalificeerde docenten. Daarvoor heeft Kunst & COO een aanbod ontwikkeld om de scholen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor
advies over de invulling van de lessen en de financiële afhandeling kunt u bij Kunst & COO terecht. Scholen die
met dit budget gebruik willen maken van andere aanbieders dienen dit eerst te overleggen met Kunst & COO.

Deze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van het aanbod aan lessen en cursussen maar ook
om tips te geven en actuele ontwikkelingen in op te nemen. Daarnaast hopen we dat het een nieuwsbrief kan
worden met verslagen van geslaagde projecten op de scholen. Voor de volgende editie van de nieuwsbrief mag
u dan ook uw reacties sturen naar thijsoud@kunstencoo.nl.

Namens alle medewerkers van Kunst & COO wens ik jullie fijne kerstdagen en een gelukkig, creatief en muzikaal 2013 toe!

Met vriendelijke groet,
Thijs Oud
Kunst- & cultuurcoördinator
Tel. 06-21210361 (bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 u.)

BERICHTEN
1. Gemeentelijke subsidie 2013: Voor het Primair onderwijs is er €24,- per leerling beschikbaar. Voor het
voortgezet onderwijs €14,- per leerling. Een aantal kleine scholen krijgen €5,- per leerling extra. In de bijlage staat een overzicht van het budget per school.

2. Het subsidiebudget is voor het inkopen van lessen waar de leerlingen actief aan deel kunnen nemen. Het
vergoeden van lesmateriaal en overige kosten is beperkt mogelijk en dan alleen ter beoordeling aan
Kunst & COO.

3. Het aanbod van Kunst & COO voor de scholen is terug te via www.kunstencoo.nl. Op de website staan
tevens nieuwsberichten over projecten op de scholen.

4. Uurcultuur: de voorstellingen voor groep 5 & 6 kan, in combinatie met een workshop via Kunst & COO,
met het gemeentelijke budget worden bekostigd. Dit geldt ook voor het aanbod Uurcultuur actief. Facturen kunnen, het liefst gescand per mail, worden gestuurd naar: thijsoud@kunstencoo.nl.

5. Subsidie Oranjefonds een jaar verlengd en uitgebreid! Scala-welzijn heeft deze regeling in samenwerking
met Kunst & COO aangevraagd voor MFS Zuid in Oosterwolde. Door de uitbreiding kan het project nu
ook starten op de Samensprong in Haulerwijk. Met deze subsidie zal het voor een aantal groepen vanaf
januari 2013 mogelijk zijn om het gehele jaar muzieklessen in de vorm van blazersklassen te volgen. Deze subsidie werd in mei 2011 door prinses Maxima gepresenteerd. Meer informatie via:
www.kinderenmakenmuziek.nl

6. Gravity Spuiten is niet langer opgenomen in het aanbod van Kunst & COO en kan niet meer van het gemeentelijke subsidiebudget worden bekostigd.

7. Alle scholen ontvangen bericht over de afhandeling van het budget 2012!

