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Website en boekingssysteem  

In de loop der jaren is het aanbod enorm gegroeid. Van oudsher ontlasten we hier nog steeds de 

scholen mee. Scholen krijgen ontzettend veel informatie toegestuurd uit alle hoeken van de 

culturele sector. Wij fungeren graag als filter, voor inhoud en kwaliteit. Op onze website vind je 

een verzameling van aanbod van mensen die wij kennen en waar wij ervaring mee hebben.  

De website neemt ook een boel werk uit handen; sinds 2016 is het een boekingssysteem waarop 

zoveel mogelijk projecten rechtstreeks gereserveerd kunnen worden. Je kiest zelf de datum en 

tijd en maakt een reservering. Na goedkeuring volgt een bevestiging en komt alles in één 

overzicht (Mijn planning)  te staan.  

 

Het vraagt elk schooljaar wat administratieve voorbereiding zoals het aanmaken van groepen en 

bijbehorende leerkrachten. Maar daarna levert het tijd op. En overzicht! Automatisch worden er 

mailtjes aan de betreffende leerkrachten gestuurd. Over het lesmateriaal, over de activiteit, 

logistieke informatie en ook een herinnering om een evaluatie in te vullen. Het werkt heel 

intuïtief, maar heb je vragen? Meld je dan gerust. We maken graag even tijd om met je mee te 

kijken en uitleg te geven. Zodat je binnen korte tijd handigheid én overzicht hebt. 

 

In deze hand-out geven we een toelichting op het gebruik van de website en het boekingsysteem.  

 

De website 

 

 

Nieuws 
Op de nieuwspagina lees je al het recente nieuws over ons aanbod of actuele onderwerpen. 
 
Over cultuureducatie 
Onder dit kopje staat alles wat je wilt weten over cultuureducatie per onderwerp bij elkaar, zoals 
bijvoorbeeld het nieuwe kunstmenu, de diensten van Cultuurkade en wie wij zijn. 
Heb je toch nog vragen, mail dan naar info@cultuurkade.nl. 
 
Een van de onderwerpen is Thema's en cultuur koppelen.  Op deze pagina delen wij per thema de 
mogelijkheden die wij al voor je vonden. Als je op de titel klikt, dan opent zich het pdf document met 
alle tips. 
Deze pagina groeit met je mee. Staat het thema waar jij mee gaat werken er niet bij? Neem dan 
contact met ons op, mogelijk hebben we al een document in de maak, zo niet dan denken we graag 
met je mee en maken op maat een advies. Wel graag ruim op tijd aanvragen.  
  

https://www.cultuurkade.nl/nieuws
https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie
mailto:info@cultuurkade.nl
https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen


 
 

Aanbod/boekingssysteem 

 

 

Als je klikt op ‘AANBOD’, zie je onderstaand scherm. 

 

Je kunt in de balk bovenaan, zoeken op onderwerp of filteren op doelgroep, soort, rol deelnemers, 

pakketten (b.v. kunstmenu, Zuid-Willemsvaart of kinderboekenweek). 

Als je een aanbod wilt kiezen/boeken, moet je ingelogd zijn. Inloggen gaat als volgt: 

Ga naar https://www.cultuurkade.nl/. 

Rechtsboven staat het vakje INLOGGEN.  

 

Mocht je (nog) geen inloggegevens hebben, neem dan contact op met de ICC’er van je school.  

Hij/zij kan zorgen dat je een account krijgt. 

https://www.cultuurkade.nl/


 
 

Als je een keuze maakt uit het aanbod, zie je aan de rechterkant bij het aanbod alle belangrijke info 

terug. Je gaat dan naar: Plan dit aanbod. 

 

 

Bij meerdere activiteiten staan ‘DOWNLOADS’. Dit is meestal een brief voor leerkrachten, een 

ouderbrief of extra informatie. 

In de kalender die tevoorschijn komt, kun je nu kiezen wanneer je aan deze activiteit wilt deelnemen. 

Dit kan één dag zijn, maar ook een hele periode.  

Daarna kies je een tijd. Dit kan één tijdstip zijn, maar ook meerdere. Als laatste stap vul je de 

gegevens in van de groep en controleer je deze. Hierbij kun je ook eventuele opmerkingen toevoegen 

die belangrijk zijn.  

De inschrijving komt binnen bij Cultuurkade en is pas definitief als Cultuurkade het goedgekeurd 

heeft. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail. 

De leerkracht die bij deze groep staat, ontvangt vanaf dit moment alle mails die betrekking hebben 

op dit aanbod (bevestiging, herinnering, evaluatieformulier etc.). De ICC’er ontvangt alle mail in CC. 

 

 

  



 
 

Achter de schermen (na inloggen) 

Mijn gegevens 

Als je bent ingelogd, zie je onder het kopje ‘mijn gegevens’ alle gegevens van de school terug.  

 

 

 

 

Onder het tabblad ALGEMEEN staat de algemene informatie van de school en de gebruikers. 

Groepen/klassen 

Het is belangrijk om de groepen aan te passen voordat je in het nieuwe schooljaar het kunstmenu 

gaat boeken. Klik bovenin op het juiste jaartal (schooljaar 22/23) en kopieer de groepen van vorig 

schooljaar. Je kunt per groep emailadressen toewijzen. Dit is belangrijk want deze leerkrachten 

krijgen dan de reminders, zo kun je je zelf als ICC’er ontzien. Sowieso krijg jij als ICC’er alle reminders: 

jouw mailadres hoeft dus alleen bij je eigen groep en niet ter info bij alle groepen. 

Je hóéft  dan niet per se meer wat met al die reminders, want het komt ook op de juiste plek bij je 

collega’s terecht. 

Aan het begin van het schooljaar vul je dit in, zodat je meteen voor het menu de juiste programma’s 

en de juiste aantallen kunt boeken.  

 

 

naam school 

adres 

mail en tel 



 
 

 

 

Als je het nieuwe schooljaar aanklikt, kun je er voor kiezen om de gegevens van vorig jaar te 

gebruiken. Controleer goed of alle info nog juist is! 

Dit geldt ook voor leerlingen aantallen: doe je dit hier niet, dan moet je het bij elke boeking opnieuw 

invullen.  

Wil je aantallen wijzigen in de loop van het schooljaar? Dan doe je dat hier voor alle toekomstige 

boekingen. Voor het wijzigen van een leerlingenaantal voor een reeds gedane boeking ga je via  

‘Mijn Planning’, ‘Bevestigd’ naar de betreffende regel en gebruik het icoontje ‘Wijzigen’. 

 

Het onderscheid in groepen/klassen heeft te maken met het leerlingvolgsysteem (wat overigens niet 

wordt gebruikt). 

 

Gebruikers: Hierbij kun je aangeven wie er toegang heeft tot het systeem en in kan loggen en 

boeken. Boek jij als ICC’er alles voor je collega’s? Of geef je ze een account zodat ze zelf kunnen 

reserveren? Maak hierin een keuze hoe jij als ICC’er wilt werken met je collega’s. 

Check deze gegevens ook elk jaar. Zijn er leerkrachten weg die geen toegang meer hoeven te 

hebben? Houd je gegevens actueel. 

 

 

 

 

 

 

 

naam school 



 
 

 

Mijn planning.  

Een totaal overzicht voor jou als ICC’er! 

 

 

Ingeschreven: je hebt je net ingeschreven voor een activiteit. Deze wordt altijd eerst goedgekeurd 

door Cultuurkade.  

Bevestigd: De activiteit is bevestigd door Cultuurkade en kan plaatsvinden. Je vindt alle bevestigde 

activiteiten hier terug.  

Deelgenomen: Hier vind je alle activiteiten terug waar jouw school aan heeft deelgenomen.  

 

 

Vragen? 

Het boekingssysteem is voor ons gemaakt. Merk je iets onhandigs, mis je iets? Geef het aan ons door. 

Vaak kunnen we het toe laten passen/laten maken. Bijv. dat de ICC’er altijd automatisch wordt 

toegevoegd aan de boeking. 

 

 

 

 

naam school 


