Tilburg, juni 2017
Onderwerp: vermelding deelname aan De Cultuur Loper

Beste intermediair,
Voor scholen die deelnemen aan De Cultuur Loper, zowel ‘oude’ als nieuwe deelnemers, hebben wij een bordje laten
maken waarin herkenbaar wordt dat de school met De Cultuur Loper werkt aan cultuureducatie met kwaliteit. We hadden
eerder een sticker. Dit bordje is fraaier uitgevoerd en kan gemakkelijk met een zuignapje op raam of deur geplakt worden.
We vragen je het aan te bieden aan de directeur van elk van je deelnemende scholen. Ook is er voor de scholen een
voorbeeldbrief beschikbaar over De Cultuur Loper, gericht aan de ouders.
Je ontvangt het aantal bordjes overeenkomstig met het aantal scholen dat jij/jullie als intermediair(s) begeleiden. Mocht je
te kort komen: laat het ons weten, dan zorgen wij dat je via jouw coach meer exemplaren ontvangt. Wil je het bordje ook
zelf ophangen en aanbieden aan je gemeente? Ook dat is mogelijk, graag zelfs.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat ook op de websites van de (werkgevers van) intermediairs, deelname aan De
Cultuur Loper wordt genoemd. Velen van jullie vermelden dit al. Wanneer dit nog niet het geval is, doen we hierbij een
suggestie voor tekst en beeld, die meteen voorziet in het logo-gebruik zoals dat in de participatieovereenkomst voor
gemeenten wordt gevraagd. Alle documenten zijn digitaal terug te vinden onder ‘nieuws’ op je dashboard van
www.decultuurloper.nl.

Binnen onze gemeente werken wij met De Cultuur
Loper aan Cultuureducatie met Kwaliteit
In onze gemeente vinden we cultuureducatie belangrijk.
Daarom doen we mee aan de landelijke regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit. Dat doen we met De
Cultuur Loper van Kunstbalie en Erfgoed Brabant.
De Cultuur Loper is een programma dat bestaat uit
scholing, coaching en een digitaal platform. Scholen
maken hiermee vanuit hun eigen visie een
samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma.
Wij begeleiden (x aantal) scholen in onze gemeente
hierbij.

Met vriendelijke groet,
Het DCL-team van Kunstbalie en Erfgoed Brabant

