
Inspirerende voorbeelden en verhalen gezocht!
Nieuw Nederlands Junior wordt op 
steeds meer scholen met veel plezier 
en succes gebruikt. Dit levert prachtige 
resultaten en inspirerende gesprekken op. 
Bijvoorbeeld over hoe jullie werken met 
Nieuw Nederlands Junior en wat jullie 
terugzien bij jullie leerlingen. We zien 
prachtige voorbeelden van taalproducten 
en ontvangen feedback en handige tips.  

Jullie ervaringen kunnen andere scholen verder  
helpen. Want wie kan er nou beter over vertellen  
dan jullie: de leerkrachten die iedere dag lesgeven 
met Nieuw Nederlands Junior? Help je mee en deel 
je ook jullie ervaringen? 

Deel je taalproduct!
Van de groepen 4 en 5 hebben we op scholen prach-
tige taalproducten gezien. We zijn onder de indruk 
van het niveau en de creativiteit die er vanaf spat! 
Dat smaakt naar meer …

Hebben jullie ook een eindproduct waar je trots op 
bent? Dan ontvangen we die graag! Ze verdienen 
het om gezien en gedeeld te worden. We zijn vooral 
benieuwd naar de taalproducten van groep 6 en 7.

• Stuur je taalproduct naar Wietske Smit 
(w.smit@noordhoff.nl), propositiemanager 
Noordhoff basisonderwijs. 

• Vergoeding: een heerlijke Groningse lekkernij 
voor je klas of team. Dat smaakt vast en zeker 
ook naar meer.

Even bellen met …
We bellen graag met scholen die hun 
eerste ervaringen, aanpak en tips willen 
delen. Van zo’n online interview van een 
half uur maken we een korte video van 
zo’n 3 minuten. Deze video’s kunnen 
andere scholen weer helpen! 
 
 

• Wil je meedoen aan een video-interview? Of 
wil je er eerst meer over weten? Stuur dan een 
mail naar Wietske Smit (w.smit@noordhoff.nl) 
propositiemanager Noordhoff basisonderwijs, 
onder vermelding van ‘Online interview’. 

• Vergoeding: voor deelname van jullie school 
aan het interview bieden we een vergoeding van 
€ 100,- per interview.



Deel je ervaringen: word referentieschool
Scholen die zich oriënteren op een  
nieuwe methode zijn vaak benieuwd  
hoe de methode werkt in de klas en wat 
ervaringen van andere scholen zijn.  
Bijvoorbeeld wat jullie als gebruikers 
plus- en minpunten vinden. Wat voor 
jullie doorslaggevend was in de keuze. Of 
hoe jullie het uitproberen hebben aange-
pakt. Als referentieschool help je andere 
scholen met dit soort praktische vragen. 

• Wil je referentieschool worden? Of eerst graag 
meer informatie ontvangen? Stuur dan een mail 
naar Pim Freie (p.freie@noordhoff.nl), methode-
specialist van Noordhoff basisonderwijs, onder 
vermelding van ‘Referentieschool’. 

• Vergoeding: als referentieschool ontvang je een 
tegoedbon van € 100,- bij het aanbrengen van 
een nieuwe school. 

Save the date! 18 januari 2023: inspiratie-avond
Ga het Nieuwe jaar van start vol 
Nieuwe inspiratie rondom 
Nieuw Nederlands Junior!

Een avond vol inspiratie, lekkere pizza en 
ideeën uitwisselen. De inspiratie-avond 
van Nieuw Nederlands Junior staat in  
het teken van het delen van ervaringen 
en tips. 

Wanneer: 18 januari 2023 vanaf 16.30 
Waar: Noordhoff, Reykjavikstraat 1 Utrecht 

• Aanmelden kan al! Stuur een mail naar Pim Freie 
(p.freie@noordhoff.nl), methodespecialist van 
Noordhoff basisonderwijs, onder vermelding 
van ‘Inspiratiesessie’. Pim geeft je graag meer 
informatie.

• Vergoeding: voor deelname van jullie school 
bieden we een vergoeding van € 100,- per  
interview. 


