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boekjaar 2013
6 scholen, 18 groepen

boekjaar 2014
9 scholen, 27 groepen
6 scholen, 18 groepen
4 scholen, 24 groepen
5 scholen, 30 groepen

bereik leerlingen

396 leerlingen

2.556 leerlingen

bereik medewerkers in het primair onderwijs

25 deeltijd banen

128 leerkrachten

bereik
bereik
bereik
bereik

scholen muziek / instrumentaal
scholen theater / taal
scholen dans
muziek / zang

bereik educatief medewerkers culturele instellingen muziek
bereik educatief medewerkers culturele instellingen theater / taal
bereik educatief medewerkers culturele instellingen dans
aantal activiteiten

3
2
6
visieontwikkeling
onderzoek
samenwerkingsovereenkomsten
ontwikkeling pilot theater / taal 3, 4 & 5
ontwikkeling lesmateriaal muziek 5, 6 & 7
ontwikkeling buitenschoolse act
12 concerten i.s.m. korpsen

prognose 2015
18 scholen, 27 groepen
9 scholen, 27 groepen
8 scholen, 40 groepen
5 scholen, 30 groepen

prognose 2016
18 scholen, 27 groepen
9 scholen, 27 groepen
8 scholen, 40 groepen
5 scholen, 30 groepen

TOTAAL
100% scholen.
100% scholen
100% scholen.
100% scholen
100 % leerlingen

100% leerkrachten
5
2
2

doorontwikkeling handboek
ontwikkeling pilot theater/taal 3 t/m 6
ontwikkeling lesmateriaal muziek 1 t/m 8
ontwikkeling buitenschoolse act
18 concerten i.s.m. korpsen
4 theatervoorstellingen
4 dansvoorstellingen
scholing leerkrachten muziek 1 t/m 8
scholing leerkrachten dans 1 t/m 8
scholing leerkrachten theater/taal 3 t/m 6
concept leerroute muziek/zang 1 t/m 8
concept leerroute dans 1 t/m 8
concept leerroute theater/taal 3 t/m 6

100% leerkrachten
5
3
3

100% leerkrachten
5
4
3

definitief handboek
visie vastlegging 18 scholen
ontwikkeling buitenschoolse act
ontwikkeling buitenschoolse act
18 concerten i.s.m. korpsen
18 concerten i.s.m. korpsen
9 theatervoorstellingen
9 theatervoorstellingen
18 dansvoorstellingen
18 dansvoorstellingen
scholing leerkrachten muziek 1 t/m 8
scholing leerkrachten muziek 1 t/m 8
scholing leerkrachten dans 1 t/m 8
scholing leerkrachten dans 1 t/m 8
scholing leerkrachten theater/taal 3 t/m 6 scholing leerkrachten theater/taal 3 t/m 6
concept leerroute muziek/zang 1 t/m 8
concept leerroute muziek/zang 1 t/m 8
concept leerroute dans 1 t/m 8
def. leerroute dans 1 t/m 8
concept leerroute theater/taal 3 t/m 6
concept leerroute theater/taal 3 t/m 6

Dit prestatieoverzicht cultuur met Kwaliteit is onderdeel van het meerjarenplan Cultuur met Kwaliteit en wordt per jaar uitgewerkt in een uitvoeringsplan waarbij ook is beschreven welke scholen/teams betrokken zijn bij de uitvoering daarvan.
De in bovenstaande bijlage opgenomen aantal leerlingen en leerkrachten 2014 (definitief) & 2015/2016 is een prognose
Het aantal scholen schooljaar 2014/2015 is als gevolg van een efficiënte accommodatiebeleid en personele samenwerking verkleint van 18 naar 16 scholen.
Het aantal groepen/scholen per leerjaar is t.o.v. 2013/2014 verruimd zodat meer scholen/groepen gebruik kunnen maken van de CMKmiddelen o.a. werden het aantal bijeenkomsten in de klas teruggebracht bij dans naar 8 en bij zang naar 8 tijdens en na schoo
Wel ontvingen leerkrachten van deze groepen/disciplines specifieke scholing

oltijd.

