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Amendement : Nieuw op te zetten educatiefonds t.b.v. structureel 'Muziek in de klas'
De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 10 november 2016

Gonstaterende dat:
- Al zeker 950 basisscholen in Nederland landelijke subsidie aangevraagd hebben t.b.v. structureel
'muziek in de klas'.
-De afgelopen week er bij 10 basisscholen in de gemeente Oss een uitleg is gegeven over de
cofinanciering van de subsidieregeling 'Muziek in de klas'. Na deze uitleg gaven de directeuren aan
graag structureel 'muziek in de klas'te willen invoeren.
-Een gemeentelijk educatiefonds ervoor zorgt dat het makkelijker is de cofinanciering rond te krijgen

-Deze directeuren aangeven dat nu de informatie m.b.t. cofinanciering, duidelijker en ook
aantrekkelijker is, zij van zins zijn de landelijke subsidie aan te vragen.
- Het onderwijs aangeeft hierbij structureel de klassendocent te willen bij- en nascholen, de z.g.
deskundigheidsbevordering, zodat na drie jaar 'muziek in de klas' structureel gegeven kan worden
door een docent van de school.
- Dat het geven van muziekonderwijs aan toekomstige basisschooldocenten op de PABO niet meer
vakgericht is en dat meesters en juffen, die het graag willen en ambitie hebben, binnen de school
waar ze werken, op dit moment nauwelijks kans hebben zichzell daarin bij of na te scholen.

Ovenregende dat:
-Muziekondenrijs een integraal onderdeelvan het onderwijsaanbod dient te zijn.
-De extra overheidsgelden en van den Endegelden vanaf oktober 2016 tot en met april2017
aangevraagd kunnen worden.
-Dat deze gelden ingezet worden vanaf het schooljaar 2017-2018 en 2 schooljaren daarna.
-Door het instellen van een educatiefonds de kans dat muziekles structureelterug in de klas komt,
sterk wordt verhoogd.
Spreekt uit dat:
- De gemeente Oss een faciliterende en stimulerende rol kan spelen, zeker als het gaat om een
gemeente-brede aanpak van 'muziek terug in de klas'.
-Het instellen van een educatiefonds daarom een goed idee is.

Draagt het College op:
- Daar waar mogelijk, faciliterend en stimulerend op te treden en de regie, samen met het onderwijs
en daar waar nodig, andere (culturele)partijen, in deze op te pakken.
En besluit:
-Op pagina 44 van de begroting aan de tabel 'nieuw beleid', toe te voegen een bedrag van
€ 150.000,- voor de jaarschijf 2017 met als omschrijving 'educatiefonds, 'muziek in de klas'.
-Dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.
-Een eventuele onderbesteding van dit budget in 2017 éénmalig over te hevelen naar jaarschüf 2018
met als reden dat scholen in de periode oktober 2017-april2018, in een derde en laatste ronde,
alsnog een subsidieaanvraag kunnen doen.
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