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onderwijs PO
bereik scholen muziek / instrumentaal (16 lessen)
bereik scholen theater / taal (8/12 lessen)
bereik scholen dans (8 lessen)
bereik muziek / zang (16 lessen)
ontwikkeling pilot beeldend
bereik leerlingen

boekjaar 2013
6 scholen, 18 groepen

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

396 leerlingen

bereik medewerkers in het primair onderwijs

25 deeltijd banen

bereik educatief medewerkers culturele instellingen muziek
3
bereik educatief medewerkers culturele instellingen theater / taal
2
bereik educatief medewerkers culturele instellingen dans
6
bereik educatie medewerkers beeldende kunst
aantal activiteiten
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

2556 leerlingen

boekjaar 2015
18 scholen, 27 groepen
9 scholen, 27 groepen
8 scholen, 40 groepen
5 scholen, 30 groepen
2 scholen, 10 groepen
3888 leerlingen

boekjaar 2016
14 scholen, 28 groepen
13 scholen, 37 groepen
10 scholen, 46 groepen
4 scholen, 26 groepen
4 scholen, 10 groepen
4132 leerlingen

128 leerkrachten

281 leerkrachten

302 leerkrachten

5
2
2

5
3
3
2

5
4
3
2
missie en visieontwikkeling
samenvoeging CMK en Kunstmenu
doorontwikkeling handboek
ontwikkeling lesmateriaal beeldend
definitief handboek
ontwikkeling pilot theater/taal 3 t/m 6
ontwikkeling handboek groepen 4 t/m 8
visie vastlegging 15 scholen
ontwikkeling lesmateriaal muziek 1 t/m 8 ontwikkeling lesmateriaal muziek 1 t/m 8 ontwikkeling lesmateriaal muziek 1 t/m 8
ontwikkeling buitenschoolse act
ontwikkeling buitenschoolse act
ontwikkeling buitenschoolse act
18 concerten i.s.m. korpsen
18 concerten i.s.m. korpsen
16 concerten i.s.m. korpsen
4 theatervoorstellingen
9 theatervoorstellingen
9 theatervoorstellingen
4 dansvoorstellingen
18 dansvoorstellingen
18 dansvoorstellingen
scholing leerkrachten muziek 1 t/m 8
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 dans 1 t/m 8
scholing leerkrachten theater/taal 3 t/m 6 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
leerroute muziek/zang 1 t/m 8
concept leerroute dans 1 t/m 8
concept leerroute dans 1 t/m 8
leerroute dans 1 t/m 8
concept leerroute theater/taal 3 t/m 6
concept leerroute theater/taal 3 t/m 6
leerroute theater/taal 3 t/m 6
leeroute beeldende kunst gr. 4 t/m 8

Dit prestatieoverzicht cultuur met Kwaliteit Lingewaard 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 aantallen leerlingen en leerkrachten 2014, 2015 & 2016 zijn definitief.
Het bovenstaande programma wordt uitgevoerd door het bureaumanagement van de Open Academie bestaande uit 3 partime medewerkers met een taakstelling van 1,2 fte.
De uitvoerende medewerkers zijn als zelfstandige kunstenaars verbonden aan de Open Academie. De directie van de Open Academie is o.l.v. het bestuur en de regiegroep CMK
veranntwoordelijk voor de inhoudelijke organisatorisch- en uitvoerdende werkzaamheden overeenkomstig de competentieprofielen die zijn vastgelegd volgens de onderwijs- en
kunsteducatieve normen.

