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Kortrijk doet mee



Kortrijk doet mee - brede school

• Ideeën
• Vanuit Brede school, Wijkfeesten, enz
• Gebiedswerk
• Ondersteuning



Kortrijk doet mee - brede school

1. Deel je idee met de stad
2. Medewerkers van de stad bekijken
3. Actie
4. Verder ontwikkelen



Kortrijk doet mee - brede school

http://www.kortrijkdoetmee.be/
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Anders samenwerking nodig?

Met OC’s, met Schouwburg, meerdere partners,…
Vragen staat vrij. 
Rechtstreeks bij contact van de dienst of via flankerend onderwijs.



EVENEMENTENLOKET



Wat?

• Je wilt een straatfeest organiseren, een filmnamiddag opzetten,een
fuif organiseren, een vormingsavond inrichten, staaltjes of flyers 
uitdelen, straten verkeers- en parkeervrij houden bij een 
schoolfeest, materiaal ontlenen, …

• Het evenementenloket zorgt voor het verkrijgen van de nodige 
vergunningen, toelatingen, materiaal,….

• Je moet zelf niet allerlei verschillende diensten aflopen. Eén aanvraag 
via het evenementenloket volstaat en daar zorgt men er dan voor dat 
alles geregeld wordt. 



Voor wie?

 Verenigingen, scholen, organisatoren van evenementen, straat-, 
buurt- en dorpsfeesten, fuiven… (op Kortrijks grondgebied)



Welk materiaal kan je ontlenen?
• Film-, presentatie- en fuifpakketten

• Volksspelen

• Fluohesjes

• Vlaggen 

• Tenten

• Afvalcontainers

• Afsluitingen

• Podia en tribunes

• Tentoonstellingskasten …



Hoe komt het materiaal bij jou terecht?

• Klein materiaal : afhalen in Depot 102- Uitleenwinkel

Moorseelsestraat 102, 8500 Kortrijk

056 27 77 10 – 0473 86 28 43

• Groot materiaal : wordt geleverd. 



Wat kost je dat?

• Gebruik van materialen is gratis. (uitgezonderd 
elektriciteitsaansluiting en stroomgenerator)

• Er wordt een waarborg van 150 € aangerekend.

Deze waarborg wordt terugbetaald als je het materiaal in correcte 

staat terugbezorgt.

• Eventuele schade, verlies of diefstal is ten laste van de ontlener.

• Bij het niet naleven van afspraken of niet tijdig terugbrengen van 

materiaal, riskeer je een boete.



Hoe aanvragen?

Surf naar 

www.kortrijk.be/evenementenloket





Aanmelden in het evenementenloket



Klik op tabblad evenementenloket



















Vragen of ondersteuning?

• Straks Greet zoeken in de foyer

• Contacteer de medewerkers van het evenementenloket 
- Via mail : evenementen@kortrijk.be

- Telefonisch : 056 27 74 00

• folder met alle info

mailto:evenementen@kortrijk.be


Op zoek naar een lokaal? 

Lokalenwegwijzer



• Ruim en divers aanbod lokalen van de stad en het OCMW

• Te gebruiken door verenigingen, organisatoren, scholen,…

• Zowel in de deelgemeenten als in de kernstad



• Scholen kunnen (net als het Kortrijkse verenigingsleven) aan het 

goedkoopste tarief gebruik maken van deze lokalen. 

• Soms gratis, meestal heel goedkoop.

• Verduurd naargelang mogelijkheden, grootte van het lokaal. 



www.kortrijk.be/lokalenwegwijzer

• Om je te helpen bij je zoektocht naar een passend lokaal kan je via de 
lokalenwegwijzer zoeken in het lokalenaanbod van de stad Kortrijk 
(en het OCMW). 

• Je kan zoeken op 3 criteria: 
• Locatie (deelgemeente, Kortrijk)

• Functie/ type lokaal

• Capaciteit lokaal

http://www.kortrijk.be/lokalenwegwijzer


• Als je jouw criteria ingeeft, krijg je een overzichtje van de lokalen die 

aan jouw vraag voldoen.

• Door te klikken op de naam van het lokaal, krijg je meer info (foto + 

basisinformatie) over het lokaal.



• Je kan via de contactgegevens die je vindt op de fiche, de 
lokaalverantwoordelijke contacteren om het lokaal te reserveren. 

• Je kan ook online het lokaal aanvragen. 



Heb je nog vragen i.v.m. het gebruik van lokalen in Kortrijk dan kan je 
jouw vraag stellen op het centraal infopunt lokalen 
lokaal@kortrijk.be

of straks bij mij. 

mailto:lokaal@kortrijk.be


Schouwburg



HUREN IN 
SCHOUWBURGCOMPLEX 



ARENATHEATER
Black box 
Inschuifbare tribune (120 zitjes)

CONCRETE VOORBEELDEN
• Filmavond
• Theatervoorstelling
• Dansinitiatie 



CONCERTSTUDIO
Concertzaal met uitstekende akoestiek
220 plaatsen

CONCRETE VOORBEELDEN
• Film
• Theatervoorstelling
• Personeelsvergadering



SCHOUWBURGZAAL
Bonbonnière zaal (bijna 100 jaar) 
813 zitjes

CONCRETE VOORBEELDEN
• Benefiet
• Filmopnames
https://www.youtube.com/watch
?v=VKxJDEM4Vlc

https://www.youtube.com/watch?v=VKxJDEM4Vlc


FOYER

CONCRETE VOORBEELDEN
• Verpozing
• Netwerkruimte 



BALLETZAAL

CONCRETE VOORBEELDEN
• Dansrepetitie
• Sportdag



• Via lokalenwegwijzer OF
• 056 23 98 50 OF
• Dries.VanRobaeys@kortrijk.be OF
• Live 

 Prijszetting o.b.v. retributies  (A-tarief)
 Infofiche + contract

Waarborgfactuur
 Openstellen kalender – 1 maart 2017! 

HOE RESERVEREN

mailto:Dries.VanRobaeys@kortrijk.be


TECHNIEK & PODIUM

• Elke zaal is uitgerust met een professioneel podiumbelichting en klankinstallatie; recente investering in 
digitale mengtafels en ledverlichting.

• Podiumtechnieker kan gevraagd worden. Bij gebruik zaalinstallatie is dit verplicht. Tot drie repetities in 
begeleiding mogelijk. (€ 25 / dagdeel).

• Enkele faciliteiten
• Podium- of tribuneopbouw: praktikabels voorhanden naast tafels en stoelen.
• 30 tentoonstellingspanelen beschikbaar.
• 10 partytafels beschikbaar.
• Didactische activiteiten: beamer met scherm, cd- & mp3speler, micro, statief voorhanden.
• Leskeuken voorhanden in OC De Wervel, OC Aalbeke, OC De Troubadour, OC De Vonke, OC Marke, 

OC Molenheem (mobiel) en Sint-Paulus (nabije toekomst).



Dynamo





 De dynamo3-website verdwijnt en is verhuisd naar 
www.cultuurkuur.be

 Voordelen: 
• planlast scholen verminderen

• expliciete link naar culturele veld

• scholen inspireren in keuze van culturele partners
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dynamoOPWEG

- musea
- culturele centra 
- gemeenschapscentra 
- bibliotheken
- academies
- bioscopen 
- …

- maximum 30 
- volgens de bestaande   

dienstregeling
- tijdens de daluren









dynamoPROJECT



Inhoudelijke focus dynamoPROJECT

1500 euro subsidie 

voor een creatief project 

voor een project op maat van de school

voor een samenwerking met min. één externe, culturele partner

proces: gedurende langer dan 1 dag

gelinkt aan het lesgebeuren







01/02/2016 - 30/06/2016 01/09/2015 - 31/01/2016



01/02/2016 - 30/06/2016 01/09/2015 - 31/01/2016
1. Omschrijf de inhoud van je project

2. Hoe past dit project in de cultuurwerking van je school?

3. Waarom is dit een project op maat van je school?

4. Hoe geeft dit project kansen aan leerlingen om zichzelf 

beter te leren kennen en te ontplooien?

5. Hoe ga je dit project evalueren?



Stappenplan
Spelregels



dynamoOPWEG dynamoPROJECT







BEDANKT!
En kruis deadline 15/05 of 15/11  aan in je agenda!

Contact: dynamo@ond.vlaanderen.be



De ontmoetingscentra





VOORSTELLING

• 9 ontmoetingscentra gespreid over Kortrijk en deelgemeenten.
www.kortrijk.be/ontmoetingscentra

• Ieder ontmoetingscentrum beschikt over een kleine personeelsploeg met secretariaat en 
podiumtechnieker.

• Beheer: beheerscomité samengesteld uit 18 leden met lokale connectie.

• Elk OC beschikt over diverse lokalen voor de organisatie van uiteenlopende activiteiten. 
vb. OC Marke: lokaal Met meubilair Zonder meubilair

Polyvalente zaal 380 584

cafetaria 160 246

foyer 239 367

2 vergaderzalen 20 -

Hoeve bovenzaal 50 50

Hoeve schuur 30 -

Hoeve wagenkot 20 -

http://www.kortrijk.be/ontmoetingscentra


ALGEMEEN GEBRUIK

 Reservaties: online via lokalenwegwijzer of secretariaat van het OC.

 Retributiereglement: categorie A (scholen en oudervereniging)
• Organisatie schoolfeest in grote zaal: repetities zijn gratis; schoolfeest zelf € 20 (presentatie).
• Receptie of paasontbijt in cafetaria is gratis.
• Vergadering is gratis.

 Uitgebreid drankaanbod voorhanden.
• Maximumverkoopprijzen: gemiddeld € 1.50
• Facturatieprijs: aankoopprijs + 2/5 winstpercentage.
• Koffiefaciliteiten zijn voorhanden.
• Schenkrecht: forfaitaire vergoeding voor dranken die niet in het aanbod van het specifieke OC 

zitten (bijv. cava, wijn, …) ; verschillend volgens gebruikte lokaal en OC (€ 25 / € 75)



TECHNIEK & PODIUM

• Elke zaal uitgerust met professioneel podiumbelichting en klankinstallatie; recentste investeringen in 
digitale mengtafels en ledverlichting.

• Podiumtechnieker kan gevraagd worden. Bij gebruik zaalinstallatie is dit verplicht. Tot drie repetities in 
begeleiding mogelijk. (€ 25 / dagdeel).

• Enkele faciliteiten
• Podium- of tribuneopbouw: praktikabels voorhanden naast tafels en stoelen.
• 30 tentoonstellingspanelen beschikbaar.
• 10 partytafels beschikbaar.
• Didactische activiteiten: beamer met scherm, cd- & mp3speler, micro, statief voorhanden.
• Leskeuken voorhanden in OC De Wervel, OC Aalbeke, OC De Troubadour, OC De Vonke, OC Marke, 

OC Molenheem (mobiel) en Sint-Paulus (nabije toekomst).



LOKALE SAMENWERKINGEN & PROJECTEN

• Elk beheerscomité hecht een groot belang om cultuur dicht bij kinderen en jongeren te brengen. In die zin staan 
de ontmoetingscentra open voor samenwerkingen en projectwerk.

• Ruim aanbod schoolvoorstellingen in alle ontmoetingscentra (deelgemeenten). 

• Contact: programmatieverantwoordelijke Nicolas Vanlerberghe
nicolas.vanlerberghe@kortrijk.be
0498 90 91 35

mailto:icolas.vanlerberghe@kortrijk.be


Demo



De bibliotheek



Bibfaciliteiten vr/h 
onderwijs



publiek

behoeftes

collectie / ruimte/
faciliteiten

EVOLUTIE = #CHANGE



Evoluerende behoeftes 
v/e evoluerend publiek:

- diversifiëring van de bibliotheekgebruiker
- studeer- en ontmoetingsruimte
- snellere en grotere beschikbaarheid materialen
- toegang tot technologie, databases, digitaal aanbod
- toegang tot publiekscomputers en -software
- ruimte voor groepswerk
- behoeftes onderwijs, integratie, taalbevordering, ...

Item 2010 2011 2012 2013 2014

bezoeken hoofdbib. 211.982 223.785 235.018 192.521 249.591



Evoluties in onderwijs
wijziging in aanbod & faciliteiten



Voor de leerkracht:

- centrale bib als locatie i.f.v. groeps- en projectwerk:

Vanaf september: 

- Elke dinsdagvoormiddag, op afspraak:
> Open leercentrum (Leeszaal)
> ‘Forum’, gelijkvloers
> ‘Arena’ (werkruimte en podium)

- Op afspraak:
> polyvalente ruimte, ‘Oranje Zaal’
> laptopklas (max. 24 ll.) i.k.v. stadsproject @llemaal Digitaal



- educatieve hardware i.k.v. stadsproject @llemaal Digitaal

> i.f.v. klas- of schoolprojecten rond verhoging 
computervaardigheden en mediawijsheid
> gratis ontlening van tablets (Android, iOS)
> gratis gebruik van laptopklas (max. 24 ll.)

Voor de leerkracht:



Voor de leerkracht:

- Educatieve ondersteuning:

> groepskaart: speelleermaterialen, themapakketten
> klasuitleen en boek aan huis
> educatieve formats: rondleidingen per graad, 
tabletparcours (3de graad lager, 1ste graad sec), Lomap
workshop, Gopress en catalogus



Voor de leerling:

- Huiswerk@Bib

> zelfstandig of met hulp huiswerk maken
> gratis huiswerk@bib kaart
> 30 gratis kopies/maand
> gratis gebruik van een laptop

> ma/di/do: 16u – 18u30
> woe: 13u - 18u30



OPEN
LEER-

CENTRUM

Vanaf september:

LEESZAAL



Open 
leercentrum

Verdeling in zones 

Onderzoeken: internet, gopress, catalogus, databanken, 
kranten, tijdschriften =>opstelling begeleiding mogelijk

Creëren: ‘maker lab’ => 3D printers, creatieve software (audio, 
beeld, geluid...)

Uitwisselen: groepswerk en samenwerking =>barco
technologie (projectie eigen scherm op tv), ontlenen tablets 
en/of laptops



Einde
deel 1
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