KCE-gids: werkwijze
Reserveringsprogramma voor kunstmenu vitamineC 2022-2023
In dit document leggen we uit hoe je reserveringen kunt maken via de KCE-gids. Reserveren voor de
maakkunstactiviteiten is alleen mogelijk in de periode van 19 t/m 30 september 2022.
Als jouw school graag ondersteuning wil bij het maken van de keuze voor activiteiten, kun je contact opnemen
met Jorina Dua – Verhees via jorina.verhees@cultuurcompaan.nl of 06-30118408.
Stappenplan reserveren in de KCE-gids
1) Klik hier voor het kunstmenu vitamineC schooljaar 2022-2023.
2) Klik op de knop [inloggen].
3) Voer je inlogcode en wachtwoord in. De cultuurcoördinator van de school beschikt over de inlogcode
en het wachtwoord (één inlogcode en wachtwoord per school). De cultuurcoördinator kan in overleg
met het team bepalen wie de inloggegevens ontvangt en wie de school- en groepsgegevens invult. Dit
kan de cultuurcoördinator zelf doen, maar ook elke leerkracht voor de eigen groep.
4) Je komt nu op het scherm ‘Inschrijven’. Onder ‘Inschrijving per groep’ kun je nu voor iedere groep met
het niveau 3-4 of 7-8 reserveringen plaatsen. Klik hiervoor op de naam van de groep. Klik vervolgens
op de gewenste activiteit en kies onderaan het scherm [reserveer hier]. Nadat je het gewenste item
voor een groep hebt gereserveerd, ga je terug naar het beginscherm. Kijk bij het reserveren goed of de
gevraagde faciliteiten op de school aanwezig zijn en/of geregeld kunnen worden.
5) Herhaal stap 4 voor de overige groepen met niveau 3-4 en 7-8 (deze stap is niet nodig als je als
leerkracht alleen voor je eigen groep activiteiten reserveert). Je kunt per groep een keuze voor een
andere activiteit maken. Bijvoorbeeld: groep 3/4a kiest activiteit x en groep 3/4b kiest activiteit y. Alle
reserveringen worden tussentijds opgeslagen. Je kunt op elk gewenst tijdstip stoppen en op een later
moment opnieuw inloggen en verdergaan met het maken van reserveringen.
6) Dit schooljaar ontvang je niet na iedere reservering een bevestigingsmail. Voor alle
maakkunstactiviteiten maken de aanbieders de roosters dit schooljaar zelf. Zij krijgen hiervoor de tijd
tot 17 oktober 2022.
7) Je kunt via [bestellingen] rechts bovenin het scherm zien welke reserveringen er dit jaar voor jouw
school zijn geplaatst, ook als je nog geen bevestigingsmail hebt ontvangen. Als bekend is waar de
activiteit plaatsvindt, zie je dit ook in het overzicht terug, evenals het eventuele lesmateriaal als dit (al)
aanwezig is.
8) Vragen? Kijk eerst even in de kennisbank op onze website in het document FAQ of je vraag ertussen
staat. Kom je er niet uit, dan kun je voor inhoudelijke ondersteuning contact opnemen met Jorina Dua
– Verhees via jorina.verhees@cultuurcompaan.nl of 06-30118408. Voor technische ondersteuning bij
het gebruik van de KCE-gids neem je contact op met EDSO Software via helpdesk@edso.nl
Let op:
Voor de groepen 1-2 en 5-6 heb je eerder een keuze doorgegeven voor een voorstelling. CultuurCompaan
reserveert voor deze groepen een plaatsje bij de voorstelling die is gekozen. Deze reservering zie je tussen 19
september en 1 oktober terug op je bestellingenoverzicht. Let op: achter de groepen met dit niveau staat dus
onder de kolom status ‘nog niet ingeschreven’. Dit kan mogelijk enige verwarring veroorzaken. Deze status
wijzigt pas als CultuurCompaan heeft gereserveerd voor de groepen en de reservering definitief heeft gemaakt.

