Planned Culture
Handleiding Scholen
Stap 2: Inschrijven op activiteiten
Inschrijven voor activiteiten KunstMenu 2020-2021 kan t/m 14 juni!
Stappenplan:
1. Aanbod zoeken: www.kunstencultuuropschool.nl

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planned Culture:
Ga naar ‘inschrijven op activiteiten’
Selecteer de activiteit
Selecteer leerjaar/groep(en) & vul aantal begeleiders en voorkeursdagen in
Data afstemmen
Subsidieteller
Prijs voor een activiteit aanpassen
Programma indienen t/m 14 juni
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Vooraf
•

Tijdens het inschrijven wordt de subsidie berekend. Voor activiteiten met een prijs per activiteit/kortingen
bereken je zelf de prijs. Deze wordt dan meegenomen in het subsidiebedrag. Uitleg volgt in deze
handleiding.

•

Na de sluitingstermijn op 14 juni krijg je binnen 2 weken akkoord op je voorstel van de projectleider
(uiterlijk 30 juni). Als programma is goedgekeurd kunnen scholen de activiteiten met de aanbieder
inplannen.

•

Na akkoord worden je inschrijvingen ingepland of kan je zelf met de aanbieders gaan inplannen.
Pier K voegt zelf de planning toe en KCOS doet dit voor de andere aanbieders.

•

Na de zomer ontvang je een planning voor alle activiteiten. Je ontvangt daarna ook een herinner- en
eventuele evaluatiemail per activiteit.

1. Aanbod zoeken
Stel eerst je programma samen op de website:
www.kunstencultuuropschool.nl
Maak een favorietenlijst door te klikken op het ❤ bij een activiteit.
Mail de favorietenlijst naar je eigen mailadres.

2. Ga naar Planned Culture
‘Inschrijven op activiteiten’
Log in op: https://mijn.kunstencultuuropschool.plannedculture.nl/school_login
Nog nooit ingelogd? Klik op ‘Wachtwoord vergeten?’ en vul het bij KCOS bekende e-mailadres in. Je ontvangt dan een verzoek tot
wachtwoord vernieuwing.
Voordat je kan inschrijven op activiteiten:
• Accepteer boekingsvoorwaarden in tabblad HOME
• Vul je schoolgegevens in: Informatie school, Roostertijden, Vakanties & vrije dagen
• Voeg groepen toe: klik op blauwe knop ‘Groep toevoegen / Maak nu de groepen aan’ en vul naast groepsnaam en leerlingenaantal ook
de gegevens van de leerkracht in (indien mailadres van de leerkracht, dan krijgt hij/zij ook herinnerings- en evaluatiemail) en de
onbeschikbaarheid (geef onbeschikbare dagdelen op bijv. door gym-, of zwemles).
Meer hulp nodig? Lees eventueel hier Handleiding stap 1 voor het invullen van de Schoolgegevens & Groepen.
Heb je alles ingevuld? Dan ga je naar ‘Inschrijven op activiteiten’.

3. Selecteer de activiteit
•
•

Met de filters (links) kun je zoeken op naar de activiteit waarvoor je wilt inschrijven.
Het meest eenvoudige is om bij ‘Zoeken in titel’ de naam van de activiteit in te typen.
Met de ‘Selecteer’ knop begint de inschrijving voor deze activiteit.

4. Selecteer leerjaar/groep(en)
& vul aantal begeleiders en voorkeursdagen in
Vul het aantal begeleiders in.
Bij activiteiten op school is dit aantal
standaard 0, maar wel aan te passen.

Geef evt.
voorkeursdagen of
bijzonderheden op.
De aanbieders
kunnen daar rekening
mee houden.

5. Data afstemmen
•

De aanbieders ontvangen een lijst van KCOS met de inschrijvingen en zullen contact opnemen
met je school om de data af te stemmen.
Uiteraard kan je als school - nadat je inschrijving door de KCOS projectleider is goedgekeurd ook zelf contact opnemen met de aanbieder om de data af te stemmen.

•

De activiteiten uitgevoerd door Pier K worden door Pier K in Planned Culture ingevoerd.
Van de andere aanbieders zal KCOS de planning opvragen bij de aanbieders en invoeren in
Planned Culture.
Vanaf volgend schooljaar gaan ook andere aanbieders - net zoals Pier K - plannen in Planned
Culture.

6. Subsidieteller
Ga naar ‘Inschrijven op activiteiten’. Bovenin staat de ‘subsidie-teller’. Op basis van het ingeschreven aantal leerlingen en het
bedrag per leerling wordt de subsidie berekend. In de tabel is zichtbaar wat besteed is en wat nog resteert. Nieuwe
inschrijvingen worden direct verwerkt.
LET OP! Niet alle activiteiten geven direct de juiste prijs aan, omdat sommige aanbieders bijvoorbeeld met kortingen werken
bij een afname van meerdere activiteiten. Dit gaat met name om activiteiten die een prijs ´per activiteit´ hebben. Controleer
dus altijd in het tabblad ´INSCHRIJVINGEN WIJZIGEN´ of er nog ´blauwe´ prijzen zijn die je zelf aan dient te passen (zie uitleg
volgende pagina).

7. Prijs voor een activiteit aanpassen
Bijvoorbeeld omdat er korting wordt gegeven bij afname van meerdere uitvoeringen.
Ga naar ‘Inschrijvingen wijzigen’

Door de blauwe
teksten ‘nader te
bepalen’ zie je
welke bedragen
je nog moet
aanpassen.

Je kunt de prijs
aanpassen door
OF op de blauwe
tekst ‘nader te
bepalen’ te
klikken of zie
volgende sheet…

Je kunt de prijs aanpassen
door een goede selectie te
kiezen.
Selecteer je de juiste
‘Activiteit’ en klikt op
'Genereer overzicht'. Je
kunt dan onderaan de
‘totaalprijs’ voor alle
inschrijvingen voor deze
activiteit aanpassen.

Tot deze aanpassing geldt de prijs zoals het systeem deze berekent en in de kolom 'standaardprijs' is opgenomen.
Na aanpassen kun je een andere activiteit selecteren in het filterveld, of klikken op 'reset selecties’.
Bij alle activiteiten die je kunt aanpassen staat 'nader te bepalen’ totdat je de aanpassing hebt gedaan; dat mag uiteraard ook
de standaardprijs zijn. Op de pagina ‘ inschrijven op activiteiten’ staat de subsidieteller waar deze prijs nu ook is gewijzigd.

8. Programma indienen t/m 14 juni
Inschrijven kan t/m 14 juni.
Na 14 juni kan je de inschrijving niet meer zelf
veranderen.
Via het tabblad ‘Planningsoverzicht’ kan je een
PDF overzicht uitdraaien en opslaan.
Selecteer schooljaar 2020-2021 en klik op
‘Download PDF’.
Sla dit bestand op en e-mail het samen met je
nieuwe kunst en culltuurbeleidsplan (indien je
dat hebt) naar info@kunstencultuuropschool.nl.
Zo weet KCOS dat je programma definitief is en
dat de projectleider het kan gaan controleren.
Zodra het goedgekeurd is ontvangen de
aanbieders bericht en kan er ingepland gaan
worden.

Ondersteuning en Helpdesk
Bekijk hier ook het instructiefilmpje ‘Inschrijven Planned Culture’.

Hulp nodig bij het opstellen van je cultuur beleidsplan en je jaarprogramma?
Renske Hoogervorst - Projectleider Kunst en Cultuur op School
06 - 22 58 73 79
023-566 95 64 (ma, di, wo, do)
info@kunstencultuuropschool.nl
renske.hoogervorst@pier-k.nl
Hulp nodig bij het zoeken op de aanbod website of bij het inschrijven in Planned Culture? Of inlog problemen?

Lindy van Dun – Projectmedewerker Kunst en Cultuur op School
023-566 9516 (ma, di, do)
info@kunstencultuuropschool.nl
lindy.van.dun@pier-k.nl

