Beste bestuurder/directie,
Gefeliciteerd! U bent een van de besturen/scholen die een toewijzing heeft
ontvangen op de subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs. Dat betekent dat
u aan de slag kunt gaan met uw ingediende plan van aanpak.
In deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de gratis ondersteuningsmogelijkheden waar u en uw procesbegeleider gebruik van kunnen maken. Zou u
deze informatie willen delen met de betrokken scholen en procesbegeleider(s)?
Ondersteuningsteam
Om de besturen/scholen/procesbegeleiders te helpen is er een ondersteuningsteam
subsidie (OTS) samengesteld waar u eventuele vragen kunt neerleggen. Graag wijzen
wij u op deze mogelijkheid. U kunt contact opnemen met het OTS via het volgende
mailadres: OTS@kvlo.nl.
Website
Op de website www.impulsbewegingsonderwijs.nl stellen we zoveel mogelijk
achtergrondinformatie en hulpmiddelen beschikbaar waar u gebruik van kunt
maken. Zo kan de procesbegeleider o.a. gebruik maken van een scan om de huidige
beweegsituatie in kaart te brengen. De uitkomsten van de scan leveren bruikbare
adviezen op.
Verantwoording van de subsidie?
De verantwoording van de subsidie verloopt via de jaarverslaggeving van het
bestuur. De subsidieontvanger moet aan kunnen tonen dat de activiteiten waarvoor
subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de
subsidie verbonden zijn. Zie artikel 8: Staatscourant 2021, 35920 | Overheid.nl >
Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)
Op de hoogte blijven?
Wilt u dat het ondersteuningsteam u op de hoogte houdt van nieuwe
ontwikkelingen? Vul dan uw emailadres, het emailadres van de school/scholen en van
de procesbegeleider(s) in via deze FORMS.
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Schrijf u nu in voor de webinars ‘hoe ga je van start’
Online webinar 1: Hoe ga je van start op deel B van de subsidie impuls en
innovatie bewegingsonderwijs
Datum: 1 februari 2022
Tijd: 10:30-12:00
Deelnemers: Gericht op procesbegeleiders deel B
Inschrijflink: aanmelden voor webinar deel B
De webinar is terug te kijken op www.impulsbewegingsonderwijs.nl
Online webinar 2: Hoe ga je van start op deel A van de subsidie impuls en
innovatie bewegingsonderwijs
Datum: 1 februari 2022
Tijd: 16:00-17:00
Deelnemers: Gericht op procesbegeleiders deel A
Inschrijflink: aanmelden voor webinar deel A
De webinar is terug te kijken op www.impulsbewegingsonderwijs.nl
We wensen u veel succes met het zoeken van de juiste procesbegeleider(s) en het
realiseren van uw plannen.
Met vriendelijke groet,
Team OTS
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