
 

 

 

 

  

Verdeling van het budget schooljaar 2017-2018 

 

 

 

Wat te doen met facturen 

Leerling-activiteiten die worden ingezet ten behoeve van het verwezenlijken van de 

ambities op het gebied van cultuureducatie kunnen tot dit bedrag gedeclareerd worden 

bij Trefpunt Heusden. 

De school moet er voor zorgen dat facturen door de kunstaanbieders juist geadresseerd 

worden: 

Trefpunt cultuureducatie Heusden 

p/a de Aleph 

Grotestraat 65 

5151 JD Drunen 

 

Wat te doen met facturen van de Aleph 

Als het een activiteit betreft van de Aleph, volstaat een mailtje naar 

marjolein@refpuntheusden.nl 

 

 

 

 

Alle scholen krijgen een basisbedrag van € 200,- en € 5,- per leerling.  

 

Voorloperscholen, gestart in 2013-2014 

De Bolster   123 leerlingen  € 815,- 

De Dromenvanger  197 leerlingen  € 1185,- 

De Wilgen   307 leerlingen  € 1735,- 

De Vlechter   90 leerlingen  € 650,- 

 

Volgscholen 1ste tranche, gestart in 2014-2015 

De Vijfhoeven  201 leerlingen  € 1205,- 

De Bussel   326 leerlingen  € 1830,- 

 

Volgscholen 2de tranche, gestart in 2016-2017 

Het Kompas   204 leerlingen  € 1220,- 
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Toekomst  

In 2016 is de eerste periode van Cultuureducatie met Kwaliteit waaronder De Cultuur Loper 

valt afgesloten. Dat geldt althans voor het boekjaar. Wegens succes loopt het programma 

inhoudelijk door tot 2020-20121.  

Er is een uitbreiding van het aantal gemeenten, én naar het aantal deelnemende scholen. 

Het budget rekt echter niet evenredig mee.  

Dat heeft in Heusden consequenties voor de verdeling van het budget over de scholen. Wij 

hebben voor de toekomst het budget als volgt bedeeld: 

 

2017 – 2018  voorloperscholen   100% € 200,- p/school en € 5,- p/leerling 

  Volgscholen 1ste tranche 100% € 200,- p/school en € 5,- p/leerling 

  Volgscholen 2de tranche 100% € 200,- p/school en € 5,- p/leerling 

2018 - 2019 voorloperscholen  50% € 100,- p/school en € 2,50 p/leerling 

  Volgscholen 1ste tranche 100% € 200,- p/school en € 5,- p/leerling 

  Volgscholen 2de tranche 100% € 200,- p/school en € 5,- p/leerling 

  Volgscholen 3de tranche 100% € 200,- p/school en € 5,- p/leerling 

2019 – 2020 voorloperscholen  0%  

  Volgscholen 1ste tranche 50% € 100,- p/school en € 5,- p/leerling 

  Volgscholen 2de tranche 100% € 200,- p/school en € 5,- p/leerling 

  Volgscholen 3de tranche 100% € 200,- p/school en € 5,- p/leerling 

2020 – 2021 voorloperscholen  0%  

  Volgscholen 1ste tranche 50% € 100,- p/school en € 2,50 p/leerling 

  Volgscholen 2de tranche 100% € 200,- p/school en € 5,- p/leerling 

  Volgscholen 3de tranche 100% € 200,- p/school en € 5,- p/leerling 

 

Voorloperscholen: de Dromenvanger, de Vlechter, de Bolster en de Wilgen 

Volgscholen 1ste tranche: de Vijfhoeven en de Bussel 

Volgscholen 2de tranche: het Kompas 

Volgscholen 3de tranche: nog open 

 

 


