Toelichting declaratieformulier Cultuureducatie 2020
De gemeente Hilversum stelt voor de basisscholen in Hilversum een bijdrage van € 7,00 per
leerling beschikbaar t.b.v. cultuureducatie. Voor SBO-scholen was en blijft het bedrag
€ 7,00 per leerling.
De bijdrage voor de profielregeling kan achteraf worden aangevraagd en is beschikbaar
voor cultuuraanbod uit Hilversum. Voor de declaratie worden de volgende voorwaarden
gesteld:


De aanvraag voor de regeling wordt gedaan door gekwalificeerd personeel (een
ICC-er of directeur, waarbij de gemeente vraagt om de aanwezigheid van één ICCer op 150 leerlingen; dit mag ook bovenschools zijn). Van de ICC-er wordt gevraagd
deel te nemen aan het (regionale) ICC-overleg;



Door deze persoon zal (liefst i.s.m. het betreffende schoolteam) een cultuurplan
opgesteld zijn, waarin de keuze voor de gekozen thema’s of profielen gemotiveerd
wordt. Ook dient een motivatie aanwezig te zijn voor de uitwerking van inkoop van
incidentele activiteiten naar omvorming van een toekomstige leerlijn (er bestaan
in Hilversum 7 leerlijnen, vanuit verschillende disciplines). Dit met als doel tot
verankering van cultuur binnen het (bestaande) schoolcurriculum te komen.
Indien PO-scholen nog geen cultuurplan hebben en zij bij het opstellen begeleiding
zouden willen ontvangen, kunnen zij ondersteuning aanvragen vanuit het
(regionale) CMK-II programma. Er zijn verschillende intensieve en minder intensieve
trajecten mogelijk.



Van schoolbesturen PO wordt gevraagd vanuit de prestatieboxgelden cultuur
(jaarlijkse rijkstoelage van € 11,76 per leerling), óf vanuit eigen geld voor andere
projecten op het gebied van cultuureducatie het bedrag van de gemeente te
matchen.

Tegenover de € 7,00 per leerling vanuit de gemeente komt dan € 7,00 eigen geld vanuit
scholen te staan. De school kan bij het declaratieformulier facturen toevoegen die de inzet
van het matchingsbedrag aantonen. Bijvoorbeeld door de uitgaven voor Muziek in Ieder
Kind of bekostiging muziekdocent van de school inzichtelijk te maken.
Om toekenning van de gemeentelijke bijdrage te verantwoorden, vragen wij u dit
formulier in te vullen, voor akkoord te tekenen en samen met de betreffende factuur te
retourneren aan :
Bibliotheek Hilversum
t.a.v. Ingrid de Groot
’s Gravelandseweg 55
1217 EH Hilversum
educatie@bibliotheekhilversum.nl
Het declaratieformulier € 7,00- regeling is geldig voor het kalenderjaar 2020.

