Routeplanner
In 7 stappen een nieuwe
lesmethode kiezen
De keuze voor een nieuwe lesmethode start met een goede
voorbereiding. Volg de route en kom tot de juiste keuze voor
jou, je school en je leerlingen. Veel succes en plezier!

1

Werkgroep samenstellen
Stel een werkgroep samen die zich bezighoudt
met de methodekeuze.

Keuzehulp downloaden en gebruiken
Download de keuzehulp op malmberg.nl/keuzehulp. Hiermee
evalueer je met de werkgroep de huidige methode, stel je
zowel individueel als samen de criterialijst op voor de nieuwe
methode en maak je een overzichtelijke planning.

3

2

Online zoeken naar informatie
Op de website van de uitgevers is veel inhoudelijke
informatie te vinden over de methodes. Neem
bijvoorbeeld een kijkje in de bladerboeken op
malmberg.nl om een eerste indruk te krijgen.

Beoordelingsmateriaal aanvragen
Van alle actuele methodes kun je beoordelingsexemplaren
en proeflicenties aanvragen. Doe dit voor enkele
methodes. Hiermee kun je op het gemak de materialen
bekijken op school.

4

Methodes bekijken en beoordelen

5

Bespreek in de sectie de indruk die je hebt van de methodes.
Gebruik hiervoor de vergelijkingschecklist die je download op
malmberg.nl/checklist. Informeer ook bij andere scholen die
de methode gebruiken naar hun ervaringen.

Definitieve keuze maken
Het is tijd om jullie definitieve keuze te maken!
Neem contact op met de uitgeverij voor de laatste
vragen. Bepaal daarna met de sectie welke
methode jullie gaan kiezen.

7

6

Methode bestellen
Leg de methodekeuze voor bij de directie. Bestel de
benodigde materialen. Gefeliciteerd met jullie keuze!

Meer weten over onze methodes? Wij helpen je graag!
Voor al je inhoudelijke vragen over onze methoden of het gebruik van ons digitale platform kun je terecht
bij onze methodespecialisten per mail of bel naar 073 628 7555.

Alfa- en Gammavakken
E chris.vennix@malmberg.nl

Marjolein van der Moer
Bèta- en Gammavakken
E marjolein.van.der.moer@malmberg.nl

Pieter Knipping
Alfavakken
E pieter.knipping@malmberg.nl
Kyra Hoekstra
Bètavakken
E kyra.hoekstra@malmberg.nl
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