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SKVR CONTRACT PRIMAIR ONDERWIJS 

 

Project: Ieder Kind een Instrument 

Overeenkomstnr.:  

 

De ondergetekenden: 

1. De ………………………..(instelling), in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

………………………. (teammanager IKEI), hierna te noemen ……., en 

2. …………………………..(naam school),  in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

directeur …………………, hierna te noemen ‘de school’, 

Verklaren hierbij te zijn overeengekomen dat in het schooljaar ………………. een 

samenwerking tot stand wordt gebracht in het kader van het programma Ieder Kind een 

Instrument. 

 

1. Inhoud project     

IKEI: Een onderwijsprogramma waarbij Rotterdamse kinderen in groep 5 en 6 klassikaal een 

muziekinstrument leren bespelen. Naast deze instrumentale lessen krijgen de groepen 1 t/m 

4 muziekles waarbij zingen centraal staat.  

 

2. Programma en kosten 

De school neemt in het schooljaar …………….. het product IKEI af bij de SKVR. 

Dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving brengt de kosten voor IKEI in mindering via de 

subsidie Beter Presteren. Dienst JOS heeft uw school geïnformeerd over de hoogte van het 

bedrag. 

De kosten voor het RPhO-programma € ………….. wordt door het RPhO gefactureerd. 

Eventuele extra aanvragen voor speciale projecten en/of uren zullen apart worden 

gefactureerd. 

 

3. Extra aanvragen 

Eventuele extra aanvragen van de school voor speciale projecten en/of uren kunnen worden 

besproken. Echter, de SKVR kan geen enkele garantie doen over de realisatie van deze 

extra aanvragen. De school ontvangt een schriftelijke bevestiging van de extra aanvraag met 

een opgave van de kosten. 
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4. Aantal deelnemers 

Voor de bereikcijfers en verantwoording hebben wij het leerlingenaantal van de school nodig. 

In bijlage 1 wordt door de school het aantal leerlingen per groep aangegeven en retour 

gezonden aan de SKVR. 

 

5. Taakverdeling 

Voor de samenwerking in het kader van bovengenoemd project komen de partijen voor het 

schooljaar ………….. de volgende taakverdeling overeen: 

 

De SKVR zorgt voor: 

 een contactpersoon die vanuit de SKVR verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, 

planning, organisatie, uitvoering en evaluatie van het project en die hier actief aan 

bijdraagt. Jullie contactpersoon is ……………………. De contactpersoon heeft geregeld 

overleg met de contactpersoon van de school.  

 het organiseren en uitvoeren van het project zoals overeengekomen met de school 

 het verzorgen van de lessen volgens bijgevoegd rooster 

 het aanstellen en instrueren van uitvoerende docenten voor het project 

 het verzorgen van studie- en intervisiedagen voor docenten op dinsdagochtend 8 

november, vrijdagochtend 27 januari en woensdagochtend 16 mei 

 het produceren van een evaluatie van de samenwerking op basis van eigen bevindingen 

en geleverde informatie door de school, externe docenten en leerlingen 

De school zorgt voor: 

 een contactpersoon die vanuit de school verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, 

planning, organisatie, uitvoering en evaluatie van de culturele activiteiten die in 

bovengenoemd project worden aangeboden en die hier actief aan bijdraagt. 

Deze contactpersoon is ……………………... De contactpersoon heeft geregeld overleg 

met de contactpersoon van de SKVR.  

 inzet van personeel voor begeleiding van de culturele projecten 

 ondersteuning en begeleiding van de SKVR-docenten met betrekking tot werkgerichte 

vragen op schoolniveau 

 het ter beschikking stellen van ruimtes voor de lessen die aansluiten bij en voldoen aan 

de eisen van de betreffende kunstdiscipline. Zie bijlage 2 
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 ondersteuning en begeleiding van de SKVR-docenten met betrekking tot facilitaire zaken 

als klaarzetten ruimte, materialen, kopiëren  

 indien er gedurende het project materialen van de SKVR in bruikleen zijn, moeten deze 

buiten de lessen kunnen worden opgeslagen in een afgesloten ruimte 

 inhoudelijke informatie rondom het te realiseren project. Hieronder vallen onder andere 

het aanleveren van de jaarplanning en lesrooster van de school, het aanleveren van een 

(gedrags)protocol alsmede het tijdig doorgeven van wijzigingen in de planning en/of 

lesrooster. 

 het tijdig leveren van informatie ten behoeve van evaluatie 

 het faciliteren van evaluatiemomenten waarbij de SKVR-docenten, indien van 

toepassing, mee kunnen evalueren 

 een gekwalificeerde achterwacht (coördinator, directeur, leerkracht) bij lessen na 

schooltijd 

 een basispakket orff-instrumentarium, (gedeeltelijke) aanschaf hiervan gaat in overleg 

met de SKVR-docent 

 

6. Docenten SKVR 

De docenten van de SKVR vormen de basis van de kunst- en cultuurlessen die door de 

SKVR worden aangeboden op de school.  

Van de docenten kunt u het volgende verwachten: 

 lessen met als hoofddoel kunst- en cultuureducatie in de disciplines Muziek 

 zelfstandige inzet (zonder aanwezigheid groepsleerkracht) op maximaal 1 groep voor de 

lessen IKEI. Er kan worden afgeweken van het maximale aantal leerlingen per les, indien 

dit is overlegd en goed gekeurd door de coördinator van de SKVR. 

 bereidheid tot evaluatie van de lessen/het project en overleg over leerlingen 

 eventueel invullen van evaluatieformulieren en logboeken. Hieronder vallen echter niet 

de leerlingvolgsystemen die per leerling ingevuld dienen te worden.  

 

7. Publiciteit 

Beide contractanten verklaren dat zij in publicaties over het project, waar dat relevant is, 

melding zullen maken van de samenwerkingspartner.                

Zonder tegenbericht, geeft de school toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor 

promotiemateriaal. 
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8. Vervanging 

De SKVR heeft, vanaf de tweede week van ziekte of verhindering van de SKVR-docent, de 

inspanningsverplichting voor het zoeken van vervanging. In de eerste lesweek van ziekte of 

verhindering van de docent dient de school te zorgen voor opvang voor hun leerlingen. Bij 

langdurige ziekte of verhindering van de SKVR-docent regelt de SKVR vervanging. De 

SKVR kan er voor kiezen de lessen te laten invullen door een andere discipline dan die van 

de verhinderde docent. 

Op dinsdagochtend 8 november, vrijdagochtend 27 januari en woensdagochtend 16 

mei, zullen de SKVR-docenten niet aanwezig zijn i.v.m. studiedagen. De SKVR regelt 

voor deze dagen geen vervanging. 

 

9. Annulering 

Bij verhindering dient de school dit uiterlijk 8 werkdagen voor aanvang van de lessen door te 

geven aan de SKVR, secretariaat primair onderwijs.  

 

 

Beide contractanten verklaren dat zij alles in het werk zullen stellen ten einde bovenstaande 

afspraken na te komen. 

 

Rotterdam, datum: Rotterdam, datum: 

Namens [de school] Namens de SKVR 

 

 

[directeur] [teammanager] 


