Taken Interne Cultuur Coördinator / Kunstcoördinator
Elke school heeft een Interne Cultuur Coördinator (ICC’er) of Kunstcoördinator (Kuco). Deze treedt op als
contactpersoon en verbindende schakel tussen school en KEPA. Voor KEPA is deze persoon het enige
aanspreekpunt, dit om misverstanden te vookomen.
Binnen het schoolteam is de ICC’er/Kuco aanjager van de cultuureducatie binnen school.
Het takenpakket ziet er als volgt uit. De ICC’er/Kuco:
treedt op als verbindende schakel tussen school en KEPA;
- met KEPA als organisatie (voorstellingen, cultuuractiviteiten etc.);
- met de cultuureducatie-instellingen afzonderlijk (bibliotheek, muziekschool, kreatief centrum,
theater hof 88);
• ontvangt alle post/email inzake cultuureducatie en zorgt voor verwerking/afhandeling hiervan (informatie
doorgeven aan de betrokken leerkracht(en) / vervangers, agenderen en bespreken cultuureducatiezaken in
teamvergaderingen);
• beantwoordt email, post of telefoontjes die de cultuureducatie betreffen;
• bewaakt eventuele deadlines (inschrijftermijn, reactietermijn op bevestigingen inschrijving);
• is eindverantwoordelijk voor het inschrijfformulier;
• heeft kennis genomen van het Reglement inschrijvingen KEPA;
• bewaakt het vervolg op de inschrijvingen (denk daarbij aan: klopt de bevestiging, worden indelingsroosters
wel ontvangen, worden eventuele rekeningen betaald, enz.);
• ziet erop toe dat leerkracht(en) die hebben deelgenomen aan een KEPA activiteit na afloop het
evaluatieformulier invullen en opsturen. Dit formulier is te downloaden op www.kepa-almelo.nl op de
tabbladen vast aanbod en vrij aanbod;
• bewaakt de financiële aspecten zoals budget, facturen, additionele middelen (eigen middelen, subsidies);
• houdt overzicht welke groepen deelnemen aan welke activiteiten:
• controleert of eventueel vervoer en begeleiding geregeld is;
• brengt zo nodig invallers op de hoogte (denk hierbij ook aan lesbrieven);
• is in algemene zin aanjager van de cultuureducatie in de school (bijvoorbeeld bespreken of
(bepaalde)cultuurdisciplines ingeschakeld kunnen worden in projectweken);
• fungeert als gesprekspartner voor KEPA, bijvoorbeeld voor (incidentele) vergaderingen met alle
ICC’ers/kuco’s of individuele contacten. Voor het overige verlopen de contacten via post, e-mail of telefoon;
• zorgt ervoor dat in geval van ziekte/afwezigheid van de ICC’er/Kuco de taken door iemand anders worden
overgenomen.
•

Alleen voor ICC’ers: helpt u ons bij de selectie van het vaste aanbod voor volgend schooljaar?
Wij willen graag gebruik maken van gecertificeerde ICC’ers die ons assisteren bij het selecteren van de
voorstellingen voor het vaste aanbod.
Diverse jeugdimpressariaten organiseren zogenaamde presentatiedagen. Tijdens zo’n dag worden er
meerdere voorstellingen gespeeld. In de meeste gevallen wordt er ook gezorgd voor een groep kinderen
zodat u de reacties kunt observeren.
Vindt u het leuk om samen met een KEPA-lid een van de presentatiedagen bij te wonen mail dan naar:
kepa@almelo.nl De reiskosten en uw lunch worden door KEPA vergoed.
Hoe wordt ik gecertificeerd ICC’er?
Door het volgen van de cursus Interne Cultuurcoördinator. Deze cursus bestaat uit 6 cursusbijeenkomsten
en kost € 550,00 per deelnemer. Voor Almelo zijn er enkele GRATIS opleidingsplaatsen.
Ga voor meer informatie naar www.kepa-almelo.nl, tabblad KEPA, klik op Opleiding tot gecertificeerd
ICC’er/Kuco.
Alleen voor ICC’ers: helpt u ons bij de selectie van het vaste aanbod voor volgend schooljaar?
Wij willen graag gebruik maken van gecertificeerde ICC’ers die ons assisteren bij het selecteren van de
voorstellingen voor het vaste aanbod.
Diverse jeugdimpressariaten organiseren zogenaamde presentatiedagen. Tijdens zo’n dag worden er
meerdere voorstellingen gespeeld. In de meeste gevallen wordt er ook gezorgd voor een groep kinderen
zodat u de reacties kunt observeren.
Vindt u het leuk om samen met een KEPA-lid een van de presentatiedagen bij te wonen mail dan naar:
kepa@almelo.nl De reiskosten en uw lunch worden door KEPA vergoed.
Hoe wordt ik gecertificeerd ICC’er?
Door het volgen van de cursus Interne Cultuurcoördinator. Deze cursus bestaat uit 6 cursusbijeenkomsten
en kost € 550,00 per deelnemer. Voor Almelo zijn er echter GRATIS opleidingsplaatsen.
Belangstelling? Stuur een mailtje naar m.albers@almelo.nl

