
 

 

Planning Vonk en Expeditie C – 2021-2022 

 
Januari 
Wo 6 jan Invoeren en updaten van het Vonk- en Expeditie C-aanbod op de website van 
t/m  CultuurSchakel (zorg ervoor dat je dit zorgvuldig doet, alleen onvoorziene                  
Zo 28 feb       wijzigingen kunnen later nog aangepast worden). 

 
Februari 

Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 feb 2021 
Zo 28 feb Deadline invoer/update Vonk- en Expeditie C-aanbod.     

 
Maart 
Ma 8 mrt Aanbieders ontvangen bericht of aanbod goedgekeurd is. 
Vr 12 mrt Aanbieders ontvangen hun aanbod in een Word-bestand.  
Vr 12 mrt Aanbieders kunnen de teksten van hun aanbod, dat geredigeerd is door  
t/m CultuurSchakel, controleren (op de website en in het Word-bestand). 
Wo 17 mrt Deadline aanleveren correcties via wijzigingsformulier aan CultuurSchakel. 

 
April 

Goede vrijdag / Pasen: 2  t/m 5 april 2021 
Di 13 apr Aanbieders ontvangen 1e digitale proef van de brochures. 
Di 13 apr Aanbieders controleren de drukproef. Alleen onvoorziene wijzigingen kunnen    
t/m nog gewijzigd worden. 
Vr 16 apr Deadline aanleveren correcties via wijzigingsformulier aan CultuurSchakel. 
Vr 23 apr Aanbieders ontvangen –ter info– laatste digitale proef van de brochures. 
Vr 23 apr Laatste mogelijkheid om echte fouten door te geven (bijv. verkeerd geplaatste foto’s).  
t/m 
Ma 26 apr Deadline aanleveren correcties via wijzigingsformulier aan CultuurSchakel. 

Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 
 
Mei 
Ma 10 mei Scholen ontvangen via de mail een pdf van de brochures.  
Ma 10 mei Aanbod is zichtbaar op de website van CultuurSchakel. 
Ma 10 mei Deadline voor musea die niet zelf plannen om specifieke data/tijden, waarop scholen zich 

kunnen inschrijven, door te geven aan CultuurSchakel t.b.v. Planned Culture 
Zo 16 mei Deadline voor musea die zelf plannen om zelf specifieke data/tijden, waarop scholen zich 

kunnen inschrijven, in Planned Culture te zetten. 
 



 

 
Di 25 mei Brochures worden verstuurd naar aanbieders en scholen.  
Di 25 mei Scholen kunnen zich inschrijven voor activiteiten 2021-2022.  
t/m 
Zo 20 juni 

 
Juni 
Zo 20 juni Deadline inschrijving voor scholen. 
Ma 21 juni Aanbieders kunnen hun inschrijvingen bekijken in Planned Culture en -indien nodig- contact 

opnemen met scholen (t/m 16 juli). 
 

Juli 
 Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 
Ma 26 juli Deadline voor het aanleveren van gegevens van aanbieders die niet zelf invoeren in Planned 

Culture. 

 
Augustus 
Ma 9 aug Aanbieders waar CultuurSchakel de planning voor doet, ontvangen het 

conceptrooster (of eerder als gegevens eerder aangeleverd worden). 
Ma 16 aug Deadline voor het akkoord geven op conceptrooster (alleen aanbieders waar 

CultuurSchakel de planning voor invoert). 
Ma 16 aug Deadline voor het inplannen van alle inschrijvingen (voor alle aanbieders die zelf 

plannen én voor aanbieders die een kant-en-klare planning aanleveren). 
Ma 30 aug De scholen ontvangen het conceptrooster 2021-2022. 

Tot woensdag 15 september kunnen zij kosteloos annuleren of wijzigingen doorgeven aan 
de aanbieder. 

 
September 
Wo 15 sept Deadline voor scholen om wijzigingen door te geven bij de aanbieder.  
Di 21 sept Scholen ontvangen het definitieve rooster 2021-2022. 

 
Oktober 
Ma 4 oktober Start alle activiteiten schooljaar 2021-2022. 


