
 

Nieuwsbrief voor de scholen in Ooststellingwerf 

 
Met belangrijk nieuws over de besteding van het gemeentelijke subsidiebudget via Kunst & COO! 

 
Nr. 6 – juni 2015 
Beste cultuurcoördinator/vertegenwoordiger, 
Via deze nieuwsbrief wil Kunst & COO onder andere het nieuwe aanbod aan cursussen en workshops voor het 
komende schooljaar presenteren. Het is voor jullie als school hopelijk een mooi moment om vooruit te kijken 
naar het nieuwe schooljaar en een planning te maken om zo het gemeentelijke budget zo goed mogelijk te be-
nutten. Het aanbod, de nieuwsbrieven en de informatie over de subsidieregeling kunnen jullie ook terugvinden 
via: www.kunstencoo.nl onder de rubriek ‘scholen’. Het aanbod is nu verdeeld in de rubrieken muziek, beeldend, 
drama en dans om zo het zoeken overzichtelijk te maken.  
 
Het in 2015 beschikbare budget is voor het Primair Onderwijs vastgesteld op basis van een bedrag van € 22,-
per leerling en voor het Voortgezet Onderwijs op basis van een bedrag van €12,50 per leerling. Kleine scholen 
krijgen €5,-per leerling extra. 
 
Dit budget dient in 2015 te worden besteedt of in overleg met Kunst & COO een bestemming te hebben gekre-
gen. 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. 

Hopelijk zullen er ook dit jaar een hoop mooie projecten plaatsvinden! We stellen het op prijs als jullie ons op de 
hoogte houden van nieuwsberichten over de projecten. We zullen dit zo mogelijk op de website of op onze 
facebookpagina plaatsen (https://www.facebook.com/pages/Kunst-COO/290498301091953). 
 
Met vriendelijke groet, 

Thijs Oud 
Coördinator Kunst & COO 
Tel. 06-21210361 (het best bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 u.) 

 

BERICHTEN 

 Voor informatie over een tussenstand van het budget en voor een overzicht van de lessen die op jullie 
school hebben plaatsgevonden kunnen jullie mailen naar: thijsoud@kunstencoo.nl.  

 Uurcultuur: het aanbod Uurcultuur actief kan met het gemeentelijke budget worden bekostigd. Facturen 
kunnen, het liefst gescand per mail, worden gestuurd naar: thijsoud@kunstencoo.nl.  

Nieuw bij Kunst & COO 

 Een korte cursus of workshop “Maestro” dirigeren voor groep 7 & 8 waarin de kinderen ervaren hoe het 
is om een groep muzikanten te leiden.  
Meer informatie: http://www.kunstencoo.nl/index.php/aanbod/2-ongecategoriseerd/128-maestro  

 Aanbod Xiexie (creatieve workshops & kunsteducatie), Maskers Maken (Vreemd Hoofd) en Tactiel Textiel 
(Marjan Deenen) 
Meer informatie: http://www.kunstencoo.nl/index.php/aanbod/10-onderwijs-op-scholen/126-beeldend 

 Masker theater door Vreemd Hoofd 
Meer informatie: http://www.kunstencoo.nl/index.php/aanbod/10-onderwijs-op-scholen/127-drama 

TIP! 

 Instrumententocht door musici van het NNO, maskertheater Vreemd Hoofd en Mirjam Dirks 
Meer informatie: http://www.nno.nu/educatie/primair-onderwijs/instrumententocht 
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