Deze bus brengt je leerlingen gratis
naar een provinciale cultuurontmoeting

een programma voor elke school
CultuurPlus maakt het mogelijk dat ieder
kind betekenisvol cultuuronderwijs krijgt.
Doe je als school mee met dit Flevolandse
programma, dan maak je het mogelijk dat
jouw leerlingen hun culturele omgeving
beter leren kennen en zich ermee
verbonden voelen. Met CultuurPlus bied
je jouw leerlingen gelijke kansen om hun
identiteit te versterken en hun creativiteit
te ontwikkelen.
Je kunt als school op drie verschillende
treden meedoen aan CultuurPlus. Op de
volgende pagina vind je meer infomatie
over de drie treden.
Trede 1. Verkennen;
Trede 2. Experimenteren;
Trede 3. Verdiepen en borgen.
De intermediairs van Cultuurbedrijf
Noordoostpolder, De Meerpaal, Kubus en
Verbeelding&CO staan in de startblokken
om je school te begeleiden bij de juiste
keuze voor jouw school.

Werken met Evi

Met ingang van schooljaar 2022-2023
werken alle CultuurPlus-scholen al vanaf de
start met de Evi-vragenlijst. Hiermee wordt
de ontwikkeling van het cultuuronderwijs
op je school zichtbaar en bespreekpaar.

Scholing

Om het meeste voordeel te halen uit je
deelname aan CultuurPlus, biedt FleCk diverse
scholingsmogelijkheden voor jou als leraar of
schoolleider. De scholingsprogramma’s zijn
vraaggestuurd en duurzaam en goed te koppelen
aan CultuurPlus. De combinatie van leren en doen
staat centraal in al het aanbod. Kijk eens op:

www.cultuureducatieflevoland.nl/scholing

CultuurBus Flevoland

Elk jaar dat jouw school deelneemt aan CultuurPlus,
heb je recht op een rit met de Cultuurbus Flevoland.
Deze bus brengt je leerlingen gratis naar een
provinciale cultuurontmoeting. De keuze is breed.
Denk aan een excursie naar Schokland of het
Waterloopbos in de Noordoostpolder, De Verbeelding
in Zeewolde, de Floriade in Almere, Batavialand in
Lelystad of naar het voormalige eiland Urk.

CultuurPlus
Sluit aan bij wat je als school al doet
aan cultuureducatie.
Laat de regie aan de school.
Laat leerlingen kennismaken met hun
lokale en provinciale omgeving.
Biedt scholing voor de leerkracht.
Draagt bij aan de culturele
ontwikkeling van de leerling.

Enthousiast geworden?
De intermediairs gaan de komende periode in gesprek met de
scholen in hun regio. Misschien heb je al een afspraak gemaakt.
Zo niet? Neem contact op met de intermediair in jouw gemeente
van Cultuurbedrijf Noordoostpolder voor Urk en Noordoostpolder,
De Meerpaal in Dronten, Kubus in Lelystad
of Verbeelding&CO in Zeewolde.
De contactgegevens van je intermediairs vind je op:

www.cultuureducatieflevoland.nl/CultuurPlus

De drie treden van CultuurPlus

Als je wilt deelnemen aan CultuurPlus, ga je met je lokale intermediair in gesprek of jouw school
past in een van de drie treden. In de tabel zie je de algemene voorwaarden van de drie treden.
De voorwaarden kunnen verschillen per gemeente. Informeer bij je intermediair naar de
geldende voorwaarden voor jouw school.
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1
Inzet van de school
Inleg

De school:

De school:

+ gebruikt de CultuurPlus-impuls om vanuit
cultuurvisie en ambities te kiezen uit kant-enklaar, kwalitatief sterk lokaal en provinciaal
cultuuraanbod;

+ gebruikt de CultuurPlus-impuls om vanuit
cultuurvisie en ambities te kiezen voor een
op maat project of een maatwerktraject;

+ gebruikt de CultuurPlus-impuls om vanuit de
cultuurvisie en ambities te kiezen voor het
maken en implementeren van cultuurleerlijnen
met Flevolandse cultuurmakers;

+ beschikt over een cultuurcontactpersoon;

+ beschikt over een icc’er (in spe);

+ beschikt over een cultuurcontactpersoon;

+ vult jaarlijks de Evi-vragenlijst in en bespreekt
de uitkomst met de lokale intermediair;

+ vult jaarlijks de Evi-vragenlijst in en bespreekt
de uitkomst met de lokale intermediair;

+ stimuleert en faciliteert teamscholing;

De school:

Extra's
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+ vult jaarlijks de Evi-vragenlijst in en bespreekt de
uitkomst met de lokale intermediair;
+ maakt een CultuurPlus-activiteitenplan.

+ maakt een CultuurPlus-jaarplan.

+ organiseert structureel teamscholing;
+ maakt een CultuurPlus-meerjarenplan.

+ €9 per leerling

+ €9 per leerling

+ €12 per leerling

+ 1 busrit per schooljaar naar een
Provinciale cultuurontmoeting.

+ 1 busrit per schooljaar naar een
Provinciale cultuurontmoeting.

+ 1 busrit per schooljaar naar een
Provinciale cultuurontmoeting.

+ €5 per leerling.

+ €10 per leerling.

+ €15 per leerling.

Trede 1
Verkennen

Trede 2
Experimenteren

Trede 3
Verdiepen en borgen

Een trede 1-school zit in een verkennende,
aanbodgestuurde fase en gebruikt CultuurPlus
om een sterker en passender cultuuraanbod
voor haar leerlingen samen te stellen.

Een trede 2-school heeft haar cultuuronderwijs
al goed op orde en wil dit verder ontwikkelen
door met een cultuurmaker een cultuurproject
of –traject op maat uit te voeren.

Een trede 3-school wil haar cultuuronderwijs dat
al heel goed staat verder verdiepen en borgen
en gaat dit met een cultuurmaker in meerdere
jaren realiseren.

De inleg per leerling en de bijdrage per leerling die CultuurPlus beschikbaar stelt inschooljaar 2022/2023 zijn op basis van het eerste pilotjaar 2021/2022 vastgesteld.

CultuurPlus is ontwikkeld door FleCk, in samenwerking met Cultuurbedrijf Noordoostpolder in Emmeloord, De Meerpaal in Dronten,
Kubus in Lelystad en Verbeelding&CO in Zeewolde, en met provinciale partner BonteHond. Samen bundelen ze al hun expertise en ervaring in CultuurPlus.
Hierdoor kan jouw school passende en effectieve stappen zetten in het verder verbeteren van de cultuureducatie.
CultuurPlus is onderdeel van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Voor meer informatie kijk je op:
www.cultuureducatieflevoland.nl/CultuurPlus
Organiserende partners

Subsidiënten

