CMK GRONINGEN
PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS
CMK Groningen wil dat cultuurlessen een volwaardig onderdeel uitmaken van het
schoolcurriculum. Met de CMK-regeling is structureel geld beschikbaar om te
investeren in visie, deskundigheid en doorlopende leerlijnen om het cultuuronderwijs
op de school te verbreden, verdiepen en borgen. Scholen in het primair en speciaal
onderwijs kunnen jaarlijks een bijdrage van CMK ontvangen, door het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst met K&C, penvoerder van de regeling. Als school kies
je zelf op welk vlak je wilt ontwikkelen en welke culturele partner je bij deze
ontwikkeling betrekt.
De samenwerkingsovereenkomst vul je online in. Je start met het stellen van een
ambitie: wat wil jouw school bereiken? Om je te helpen zijn de CMK-scenario’s
ontwikkeld. Deze vind je op de website van CMK Groningen. Na het stellen van een
startscenario, kies je een scenario dat het beste aansluit bij de ambities van jouw
school. Dit ambitiescenario is altijd gelijk of hoger aan het startscenario.
Samenwerken met kinderopvang
Jouw school kan in de CMK-plannen samenwerken met kinderopvangorgansiaties.
Jullie kunnen bijvoorbeeld een gezamenlijke doorgaande leerlijn ontwikkelen en
gezamenlijke nascholing organiseren.
Samenwerken met een andere school
Het is mogelijk om je cultuurplannen af te stemmen met een andere school.
Bijvoorbeeld door een gezamenlijk plan te maken voor deskundigheidsbevordering of
door samen leerlijnen voor cultuurvakken te ontwikkelen. Elke school moet wel een
eigen samenwerkingsovereenkomst invullen. Daarop wordt aangegeven op welke
onderdelen wordt samengewerkt. In de begroting moet dit ook zichtbaar zijn.
Bedragen
Om de plannen te realiseren is een bedrag beschikbaar dat is gebaseerd op het
aantal leerlingen (teldatum 1 oktober). De schoolgrootte wordt berekend per uniek
brin-nummer. Dependances met een eigen locatienummer tellen niet als unieke
school. Het bedrag wordt per schooljaar uitbetaald.
Schoolgrootte

Bedrag per schooljaar

23-100 leerlingen

€ 800,-

100-200 leerlingen

€ 1.400,-

200-350 leerlingen
> 350 leerlingen

€ 2.100,€ 3.500,-

Je kunt een CMK-bijdrage aanvragen door de samenwerkingsovereenkomst op de
website van CMK Groningen online in te vullen. K&C hanteert de volgende
voorwaarden voor de plannen van scholen:
Operationeel
• De CMK-gelden worden ingezet ten gunste van de verbreding, verdieping
en/of borging van het cultuuronderwijs op jouw school;
• De plannen uit de samenwerkingsovereenkomst leiden tot het beschreven
ambitiescenario;
• De plannen laten een ontwikkeling van cultuuronderwijs zien, eventueel
binnen hetzelfde scenario;
• (Een deel van) de CMK-gelden wordt/worden ingezet voor
deskundigheidsbevordering;
• De beschreven activiteiten ondersteunen het cultuuronderwijs op de school,
ook op de lange termijn;
• De plannen zijn consistent, helder en samenhangend. Inzet van materialen en
culturele activiteiten is ondersteunend voor het totaalplan.
Financieel
• De school matcht met eigen middelen, door het geoormerkte bedrag voor
cultuuronderwijs uit de Lumpsum-gelden in te zetten voor culturele activiteiten
voor leerlingen;
• De plannen worden binnen de afgesproken periode uitgevoerd;
• Financieel overschot of het niet realiseren van plannen wordt gemeld bij de
projectleider CMK Groningen;
• De CMK-gelden kunnen niet worden ingezet voor het Cultuurmenu,
Kunstmenu, Podiumplan of voor een vergelijkbaar activiteitenprogramma.
• De gelden mogen worden ingezet voor activiteiten indien:
o De activiteiten aansluiten bij de omschreven ontwikkeling;
o Ze maximaal 25% van de totale CMK-bijdrage beslaan.
Evaluatie
• De school heeft de inspanningsverplichting om deel te nemen aan Evi,
het evaluatieonderzoek van CMK Groningen;
• De school draagt bij aan kennisdeling binnen CMK (bijvoorbeeld door
deelname aan cultuureducatienetwerken).

