Overzicht taken organisatie
cultuuronderwijs
Overzicht van taken cultuuronderwijs ICC, directie en team
Onderstaande lijst biedt een overzicht van taken die bij het organiseren van activiteiten op het gebied van
cultuuronderwijs horen. Aan de hand van dit overzicht kan een taakomschrijving voor de verschillende
betrokkenen worden ontworpen. Met de directie wordt een mandaat voor de ICC’er vastgesteld met taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en beschikbare uren.
In het overzicht wordt ook opgenomen wat de taken van de directie en het team zijn bij de organisatie van
cultuuronderwijsactiviteiten. Zo weet iedereen wat van hem of haar verwacht wordt.

Taakomschrijving

ICC’er

Innoverende taken
Ontwikkelen van beleid op het gebied van cultuuronderwijs
Ontwikkelen en schrijven van een conceptbeleidsplan cultuuronderwijs
Implementatie cultuuronderwijsplan initiëren en mede vormgeven
Motiveren, inspireren en stimuleren van collega’s
Initiëren van activiteiten en projecten met interne en externe partners
Verwerven van extra financiële middelen door fondsenwerving
Informatie verzamelen over cultureel aanbod
Samenhang realiseren tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten
Bijstellen van beleid op het gebied van cultuuronderwijs na evaluaties
en opgedane ervaringen
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Directie

Team

ICC’er

Interne en externe communicatie (de spin in het web)
Planning culturele activiteiten
Zorgdragen voor uitvoering van culturele activiteiten,
en informeren en aansturen van collega’s
Contacten aangaan en onderhouden met cultuuraanbieders
Afstemming aanbieders en wensen van de school
Overleg MT en directie culturele activiteiten
Financiën cultuur regelen, onderhandelen met aanbieders,
begroting opstellen
Administratie culturele activiteiten
Evaluatie culturele projecten
Evaluatie beleid op het gebied van cultuuronderwijs
Voorzitten werkgroep cultuur
Informeren leerkrachten, ouders en kinderen;
aanspreekpunt zijn voor interne en externe betrokkenen
Documenteren van informatie en succesvolle projecten (portfolio)
Onderhoud installatie, instrumenten en dergelijke		
Verantwoorden van het cultuurbeleid op ouderavond
Regelmatig agenderen van cultuuronderwijs op team- en
bouwvergadering
Deelnemen aan ICC-netwerken
Bestellen en opbergen materialen beeldende vorming
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Directie

Team
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Coördinerende taken

ICC’er

Directie

Team

ICC’er

Directie

Team

Informatie verzamelen over lokale en landelijke culturele activiteiten
en ontwikkelingen
Exposities inrichten
Maandsluitingen organiseren
Voorbereiding en organisatie podium, Sinterklaas en dergelijke
Zorgen voor de inrichting van het schoolgebouw
			

Begeleidende taken
Hulp en advies geven aan collega’s
Gastdocenten, kunstenaars en gezelschappen ontvangen en
begeleiden
Onderhouden van contacten met betrokkenen bij de uitvoering
Delegeren van taken en bewaken van de uitvoering
Monitoren van implementatie- en verandertrajecten
in het cultuuronderwijs

Naar: Rudy Elman/ Kunst Werkt te Molenhoek (aangepast)

3

Beleid schrijven • Overzicht taken organisatie cultuuronderwijs

Coördinerende taken (vervolg)

