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!
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Werkgroep samenstellen
Stel een werkgroep samen die zich bezighoudt met de
methodekeuze. Zorg ervoor dat zowel onder-, middenals bovenbouw zijn vertegenwoordigd.

Routeplanner downloaden en
gebruiken
Download de routeplanner op
malmberg.nl/basisonderwijs/routeplanner en print deze uit.
In dit stappenplan komen de belangrijkste momenten
uit het keuzeproces terug.
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Online zoeken naar informatie over
verschillende methodes
Op de websites van de uitgevers is veel inhoudelijke
informatie over de methodes te vinden. Neem bijvoorbeeld
een kijkje in de bladerboeken om een eerste indruk
te krijgen. Vaak kun je ook brochures aanvragen of je
aanmelden voor informatiebijeenkomsten.

Beoordelingsmateriaal aanvragen
van 2 à 3 methodes
Van alle actuele methodes kun je zichtzendingen en
proeflicenties aanvragen. Hiermee kun je op het
gemak de materialen bekijken op je school.

4

van 2 à 3 methodes
Van alle actuele methodes kun je zichtzendingen en
proeflicenties aanvragen. Hiermee kun je op het
gemak de materialen bekijken op je school.
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Methodes bekijken en beoordelen
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Om een goed beeld te krijgen is het aan te raden de nieuwe
methode in één of meerdere lessen uit te proberen. Bespreek
in het team de ervaringen en informeer bij andere scholen
die de methode gebruiken. Op malmberg.nl vind je bij elke
methode contactpersonen van onze referentiescholen.

Definitieve keuze maken
Het is tijd om jullie definitieve keuze te maken! Neem
contact op of nodig de uitgever uit op je school voor
de laatste vragen en toelichting. Bepaal daarna met
het team welke methode jullie gaan kiezen.
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Methode bestellen
Leg de methodekeuze voor bij de directie en bestel de
benodigde materialen bij de schoolleverancier.
Gefeliciteerd met jullie keuze!

Meer weten over onze methodes? Wij helpen je graag!

Maak kennis met onze
methodespecialis ten!

Kijk op malmberg.nl/basisonderwijs/contact (of scan de
code hiernaast) in welke regio je school valt en neem contact
op met een van onze methodespecialisten in de regio.
Je kunt ook direct bellen met 073-6288 755.

M13677

Voor al je inhoudelijke vragen over onze methoden of het
gebruik van ons digitale platform kun je terecht bij onze
methodespecialisten. Zij hebben ruime ervaring in het
onderwijs en kennen alle ins en outs van de methodes.

