Handleiding Culturele Menukaart
Aan de hand van deze handleiding kan je, als school, inloggen op de website van
de Culturele Menukaart. Voor alle Gorinchem scholen is een persoonlijk account
aangemaakt. Zodra je als school een account hebt, kan je gebruik maken van een
aantal extra functies; favorieten opslaan, budget beheren, geschiedenis bekijken
en contact- en subsidieaanvragen doen. Hieraan zijn voor de scholen geen kosten
verbonden.

 Ga naar www.culturelemenukaart.nl en log in
Rechtsboven vul je jouw e-mailadres en ontvangen wachtwoord in en druk in de knop ‘Log in”.

 Dashboard
Vervolgens kom je op jouw persoonlijke dashboard. U kunt via het menu navigeren in het systeem.

 Mijn Profiel
Onder Mijn Profiel kan je de algemene gegevens van de school invullen/wijzigen. Vul hier ook het
aantal leerlingen en het budget per leerling in. Verderop in het menu heeft u dan zicht op het te
besteden budget.
Belangrijk voor de Gorinchemse scholen! Lees de toelichting onder budget voor de juiste invoer en
weergave van het te besteden budget per leerling inclusief te extra bijdrage voor cultuureducatie
vanuit de gemeente Gorinchem.

 Activiteiten geschiedenis
Onder activiteiten geschiedenisvind je een overzicht van je opgeslagen en/of aangevraagde
activiteiten. Alleen voor Gorinchemse scholen; Zoals in de brief aangegeven gebeurt de aanvraag
voor de extra bijdrage vanaf dit jaar ook online via het persoonlijke account. Verstuur de keuzes
bij voorkeur voor de start van de zomervakantie, maar uiterlijk voor de start herfstvakantie
2015/2016. Bij indiening vóór de zomervakantie, zorgen wij ervoor dat je direct in het nieuwe
schooljaar een reactie van ons ontvangt zodat je aan de slag kan met de planning en organisatie
van de activiteiten. Zodra alles akkoord is neemt de school contact op met de aanbieders en
bespreekt de mogelijkheden! De facturen worden direct door de gemeente voldaan.

 Opgeslagen activiteiten
Hier vind je de binnenschoolse en/of buitenschoolse activiteiten terug die je hebt opgeslagen. Vul
hierin het aantal leerlingen en groepen en de kosten van de genoemde activiteit worden
automatisch berekend. Jullie persoonlijke budget wordt direct doorgerekend.

Tenslotte willen wij jullie heel veel plezier wensen met het gebruik van deze website. Wij horen
graag hoe jullie Culturele Agenda wordt ingevuld komend schooljaar. Heb je
vragen/opmerkingen/suggesties rondom deze website? Dat horen wij graag via e-mailadres
culturelemenukaart@gorinchem.nl

