
 
 
 
Planning Vonk + Cultuurbezoek VO 2019-2020 
(hierna: PO- en VO-aanbod) 
 
Januari 
Wo 2 jan  Invoeren en updaten van het PO- en VO-aanbod op de website van CultuurSchakel. 
t/m  
Zo 3 feb  

 
Februari Voorjaarsvakantie 25 feb t/m 3 mrt 2019 
Zo 3 feb Deadline invoer/update PO- en VO-aanbod 
Do 7 feb Aanbieders ontvangen bericht of aanbod goedgekeurd is 
 
Maart 
Ma 4 mrt Aanbieders ontvangen 1e digitale proef van de PO- en VO-brochures 
Ma 4 mrt Aanbieders controleren de drukproef en noteren de wijzigingen op een meegeleverd  
tot  wijzigingsformulier 
Vr 8 mrt 09.00 uur: Deadline correcties mailen naar CultuurSchakel  
 
Wo 20 mrt Aanbieders ontvangen laatste digitale proef van de PO- en VO-brochures 
Wo 20 mrt Laatste mogelijkheid om echte fouten door te geven (bijv. verkeerde data of prijzen)  
t/m 
Vr 22 mrt 
 
April   Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2019 
1e week april Aanbieders ontvangen info en instructie m.b.t. plannen 2019-2020  
Vr 12 april Brochures worden verstuurd naar aanbieders en scholen 
Ma 15 april Aanbod is zichtbaar op de website van CultuurSchakel 
Wo 17 april Haagse Cultuuronderwijsdag 
 
Vr 19 april Laatste dag voor aanbieders om zelf specifieke data/tijden, waarop scholen zich kunnen 

inschrijven, in Planned Culture te zetten (= aanbieders die zelf plannen) of door te geven 
aan CultuurSchakel (CultuurSchakel doet de planning).  
Voorstellingen op school kunnen op een later moment ingevoerd of doorgeven worden 
a.d.h.v. de inschrijvingen. 

  
Mei  
Ma 13 mei  Scholen kunnen zich inschrijven voor activiteiten 2019-2020 
t/m  
Zo 16 juni 
 
  



Juni 
Ma 17 juni De inschrijving voor scholen is gesloten.  

- Zelfplanners kunnen hun inschrijvingen bekijken in Planned Culture en -indien nodig- 
contact opnemen met scholen (t/m 19 juli). 
- Aanbieders waarvoor CultuurSchakel de planning doet, ontvangen overzichten met de 
inschrijvingen.  
 

Vr 21 juni Aanbieders waarvoor CS de planning doet, geven data/tijden door zodat CS kan plannen 
 
NB Aanbieders die niet zelf de planning in Planned Culture zetten, maar wel zelf de 
planning afstemmen met de scholen, kunnen dit doen t/m 19 juli. 
 

Juli  Zomervakantie: 20 juli t/m 31 augustus 
Ma 22 juli Deadline voor het aanleveren van gegevens van aanbieders die niet zelf invoeren in 

Planned Culture 
 
Augustus 
Ma 5 aug Aanbieders waar CultuurSchakel de planning voor doet, ontvangen het conceptrooster 

(of eerder als gegevens eerder aangeleverd worden) 
Ma 19 aug Deadline voor het akkoord geven op conceptrooster (alleen aanbieders waar 

CultuurSchakel de planning voor organiseert) 
Ma 19 aug Deadline voor het inplannen van alle inschrijvingen (voor alle aanbieders die zelf 

plannen) 
 

September 
Ma 2 sept De scholen ontvangen het conceptrooster 2019-2020.  

Tot woensdag 18 september kunnen zij kosteloos annuleren of andere wijzigingen 
doorgeven aan de aanbieder 

Wo 18 sept Deadline voor scholen om wijzigingen door te geven bij de aanbieder. 
Ma 23 sept Scholen ontvangen het definitieve rooster 2019-2020 
 
Oktober 
Ma 7 oktober Start alle activiteiten schooljaar 2019-2020 


