NOTULEN ICC VERGADERING 05-11-2020
AANWEZIG:
NAAM

SCHOOL

Functie

Sandra Schreijer

Tichelaar

ICC

Mandy van Doorn

PiusX

ICC

Manon Bremer

Donatushof

ICC

Henny Kregting
Vera van Stokkum

Vonkenmorgen

ICC

Fannie Teunissen

Wieling

ICC

Angela Hageman

Drieluik

ICC

Annelies van den Brink

Borgwal

ICC

Tessa de Jager
Silvia van den Brink

De Vlinderboom

ICC

Eef van Druijten

Binnestebuiten

ICC

Sarina Gudden

Abacus

ICC

Ingrid Peerik

Cultuuroost

Adviseur

Sander Spaan

Open Academie

Directeur

Marian Alberts

Open Academie

Bestuur

AfWEZIG:
School
t Holthuus

Afgemeld

De Regenboog
De Marang
De Doornick
Sterrenbos

Agenda:
# Informatie over de nieuwe website
- Nieuwe Kunstmenu
- inlog
- formulieren (ook voor anderen beschikbaar)
- agenda
- Gebruikersnaam/wachtwoord
- reactie 1e gebruiker (Mandy)
- geef vooral terug wat je van de website/inlog scholen vindt (verbetertips)
# "Swingend het jaar uit"
# CmK (per school aanvraag)
"Materiaal" Boomwhackers
# Financieel overzicht Cultuurgelden (door Ingrid)
# CmK nieuw. (Door Ingrid en Sander)
- goed uitzoeken hoe ze zelf dat geld besteden.
# Meer Muziek in de Klas (bijpraten)
- Muziektafel dag
- input besturen.
# Een ‘hoe is het met jullie’ rondje
- op school
- met de lopende projecten
- wensen of vragen m.b.t. OA
# Afsluiting
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Afgemeld

Website:
- Alle scholen hebben een inlogcode gekregen voor hun eigen digitale omgeving op www.openacademie.nl
- De nieuwe kunstmenu keuze kan gemaakt worden via de website.
- De “eigen” pagina zal up to date gehouden worden alle belangrijke documenten en agendapunten kunnen via de
site terug te vinden zijn.

- De nieuwe notulen komen ook hier op.
- De site heeft automatisch 1 hoofd mailadres. We gebruiken hiervoor het 1e icc mail adres van het actualisatie
formulier.

- Met de gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen natuurlijk ook andere icc’ers inloggen.
- De site is natuurlijk nog in ontwikkeling. Wij horen graag wat we (voor) aan kunnen passen om het te
perfectioneren.

- Evaluatieformulieren voor bijvoorbeeld kunstmenu CMK of Open Academie zijn naast de inlog ook los te vinden
onderaan de site onder het kopje Evaluatie. Op deze manier kunnen collega’s zelf het formulier invullen zonder
in te loggen.

Kunstmenu
Het oude kunstmenu is bijna helemaal ingepland en/of ingehaald. Er komt een vraag op over de mail over concert
voor Rafiq. Sander zal dit uitzoeken.(zie actielijst)

Nieuwe aanwinst voor de Open Academie:
De Open Academie zal vanaf januari haar team uitbreiden met een nieuwe kracht. Waltera Venderbosch heeft de
afgelopen maanden op de achtergrond als ZZP ondersteuner haar kunnen bewezen! Waltera zal zich vooral
bezighouden met administratieve taken. Daarnaast zal ze het bestuur en de directie ondersteunen. Op de site kun
je onder het kopje “wij” meer informatie vinden over Waltera.

Swingend het jaar uit/in:
Het project 'Swingend het jaar uit!' is een invasie moment. De bedoeling is dat je als een soort van vloedgolf van
muziek en beweging 6 korte workshops krijgt voor 6 groepen van 3 verschillende cultuur aanbieders. De groepen
gaan het resultaat daarna direct presenteren. De groepen presenteren het aan de school. Het kan zijn alleen aan
elkaar maar het kan ook zijn dat er andere klassen bij de presentatie komen kijken.
Swingend het jaar uit/in is een cultureel extraatje als verlichting in deze toch wel sombere tijd.
* De docenten werken uiteraard Coronaproof.
* De data verder informatie volgen via de site! (Vanaf 9 november)
* Uiteraard zijn er geen kosten voor de school!

Boomwhackers en 123zing voor de school
- Omdat er dit jaar ruimte is binnen het CMK budget voor materiaal is er voor alle scholen een BOOMWHACKER
-

SET beschikbaar. De bedoeling is dat de set altijd te gebruiken is op het moment dat er een docent muziek in de
school is. De set komt in de komende weken naar de school toe.
123zing: Onder het mom van “kennismaking” is er vanuit Open Academie per school één inlogcode beschikbaar
voor de 123zing website. Om een inlog te krijgen stuur je een mailtje naar sander@openacademie.nl en geef je
aan op welk mailadres je dit zou willen krijgen. Deze inlog kun je dan uiteraard delen met collega’s.

Meer Muziek in de Klas:
Op 29 oktober was de eerste stakeholders bijeenkomst Meer Muziek In de Klas. De opkomst was hoog. 68
personen in ZOOM. Schoolbesturen waren helaas afwezig. Meer informatie over het vervolg na 11 november.
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Financieel overzicht door Ingrid Peerik Adviseur Cultuur-oost:

Na aanleiding van de vragen over de route voor de beschikbare
gelden voor cultuuronderwijs heeft Ingrid een 3tal overzichten
rondgestuurd. De gelden voor cultureel onderwijs blijken binnen de
school niet duidelijk te zijn. De overzichten komen ook op de site.
Van belang is dat je als ICC’er met je directeur samen gaat kijken
naar de beschikbare budgetten. Inzicht is het doel.
*De gemeente subsidieert De Open Academie als organisatie.
*Kunstmenu kosten zijn 8,5 per leerling dit is voor alle scholen
gelijk. Alle scholen doen hieraan mee.
*In het verleden waren de eigen bijdrage 100 euro per CMK per
groep.

CMK

De nieuwe subsidie voor Cultuur met Kwaliteit is beschikbaar vanaf schooljaar 2021
Tot die tijd werken we samen aan nieuwe plannen. Verder hebben we de mogelijkheid om ivm Covid-19 de oude
CMK plannen in uitvoering met een half jaar te verlengen. Dit betekent dat er nog oude CMK ingepland kan worden
tot de zomervakantie van dit schooljaar.

Marian Alberts Bestuur Open Academie

Marian neemt het woord en laat een positief geluid horen vanuit het bestuur van de Open Academie. Marian geeft
aan een kans te zien om besturen en directeuren, daarmee ICC’ers te ondersteunen in visie en beleid op
cultuureducatie. Marian geeft aan dat de Open Academie input zal vragen van ICC’ers om zo nóg beter te kunnen
bemiddelen en kunnen ondersteunen. De evaluatieformulieren op de site helpen daarbij. Marian doet als laatste
een oproep aan de ICC’ers om te laten horen wat er goed gaat en waar onze verbeterpunten liggen!
Actielijst:

Wie

Waneer?

- Inlog testen voor de site

ICC

Voor 9 november

- Keuze formulier Kunstmenu
invullen

ICC

Voor 13 november

- Actualisatieformulier invullen

ICC

Voor 13 november

- opgeven Swingend het jaar uit

ICC

Voor 13 november (9 november
beschikbaar)

- Evaluatie formulier “Open
academie” invullen via “evaluatie”

ICC

Wanneer je er tijd voor hebt.

- Delen informatie MMIK

Sander

Na 11 november.

- Beschikbare gelden cultuur
uitzoeken

ICC

- Delen Excel bestand cultuur
budget met Sander

Angela

- Delen Excel bestand cultuur
budget op de site

Sander

- gesprekken nieuwe CMK

Sander met ICC

Zsm

- uitzoeken concert mail voor rafiq

Sander en Waltera

Zsm

- Boomwackers delen op school

Sander

zsm
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