Mediakaart

JAARGANG 36
2018 - 2019

PRAKTI

praxis

SCH

bu ll et i n

A
MA
ND
AD
BL

V

O

O

R

PR

IM
A

IR O
N DE
RWIJS

fEITJE
BEREIKT

50%
VAN ALLE
BASISSCHOLEN

Praxisbulletin is het grootste vakblad
voor het primair onderwijs.
Het verschijnt 10 x per jaar,
zowel in Nederland als in België.
Het praktische tijdschrift wordt al ruim 30 jaar goed gelezen en gebruikt
door directies en leerkrachten. Ze waarderen de artikelen over relevante
ontwikkelingen in het onderwijs en vooral de kant-en-klare lesideeën goed.
Voor directies en leerkrachten is dit vakblad dan ook het meest
toonaangevende onderwijsblad.
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Praxisbulletin wordt zeer goed gelezen en gewaardeerd in het
primair onderwijs. Lezers geven het blad een rapportcijfer van 8,5.
Gemiddeld wordt er 6x per jaar teruggegrepen op oude nummers.
Een advertentie wordt dus meerdere malen gezien. Praxisbulletin bereikt
meer dan 70.000 leerkrachten en beïnvloeders op ruim 3.500 scholen.
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Praktische tips voor een goede
samenwerking met ouders.

Op praxisbulletin.nl:
• tips voor startgesprek
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Als leerkracht in het primair onderwijs is het
belangrijk dat je niet alleen een goede relatie
opbouwt met leerlingen, maar ook met ouders.
De school en de ouders kunnen tenslotte samen
meer voor het kind betekenen dan afzonderlijk.
Maar hoe doe je dat, een constructieve relatie
opbouwen met ouders?
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Ontwikkel een visie
Allereerst is het belangrijk om als school een visie te
ontwikkelen. Hoe kijk je tegen de samenwerking met ouders aan?
Maak aan de ouders duidelijk wat je van hen verwacht, maar ook
wat zij mogen verwachten van de school. Durf grenzen te stellen,
dat biedt beide partijen duidelijkheid. Spreek bijvoorbeeld af dat
ouders en school beide hun autonomie behouden: ouders zijn
verantwoordelijk voor hun kind en de school voor het onderwijs.
Maak samen keuzes die in het belang zijn van het kind. Dat
betekent in de praktijk dat je de ouders niet altijd tevreden kunt
houden. Worden ze boos?
Vat het dan niet persoonlijk op en ga nooit in de tegenaanval.
Laat merken dat je hun woede ziet, geef hen de ruimte en houd
dat vol tot de spanning eraf is. Vaak blijken ouders dan achteraf
toch in te zien dat de keuze die je maakte in het belang was van
de ontwikkeling van hun kind.
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Kosten veroorzaakt door levering van niet gereed advertentiemateriaal worden doorberekend.
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Uitgeverij Malmberg
Malmberg is een educatieve uitgeverij die kinderen inspireert
om talenten, kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
Zij ondersteunen leerkrachten bij de dagelijkse lespraktijk.
Daarom ontwikkelen ze doorlopend leeroplossingen voor de
onderwijsuitdagingen van vandaag en morgen.
Door continu in contact te staan met leerkrachten, weten
ze wat leeft in het onderwijs. De lesmethodes voor het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo zijn dan ook
praktisch, motiverend en effectief.
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titel
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advertentie
aanleverdatum

bijsluiter*
aanleverdatum

meehechter*
aanleverdatum

nummer 1

september

4 september

23 juli

14 augustus

7 augustus

nummer 2

oktober

2 oktober

22 augustus

11 september

4 september

nummer 3

november

30 oktober

20 september

9 oktober

2 oktober

nummer 4

december

4 december

15 oktober

13 november

6 november

nummer 5

januari

8 januari

12 november

8 december

4 december

nummer 6

februari

12 februari

21 december

22 januari

15 januari

nummer 7

maart

12 maart

21 januari

19 februari

12 februari

nummer 8

april

9 april

18 februari

19 maart

12 maart

nummer 9

mei

14 mei

25 maart

23 april

16 april

nummer 10

juni

11 juni

22 april

20 mei

14 mei

Praxisbulletin
5.000
Nederland en België
10 x per jaar
Primair onderwijs
Malmberg B.V.

Annuleren tot uiterlijk 2 weken voor aanleverdatum, daarna worden kosten doorberekend.
Malmberg behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een advertentie te weigeren.
* Bijsluiter/meehechter dient aangeleverd te worden bij Nic.Oud (zie aanleverspecificaties voor het adres).

Iedere maand testen kinderen een nieuw product.
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Aanleverspecificatie
Technische specificaties advertentie
Formaat 1/1
210 x 230 mm (b x h)
		
+ 5 mm afloop.
Formaat 1/2
210 x 110 mm (b x h) 		
		
+ 5 mm afloop
Kleuren 		
CMYK (geen PMS-kleuren).
Aanleveren
Certified PDF met snijtekens,
		
HR minimaal 300 dpi.
Aanleveren advertenties
DouBBle Media
T.a.v. Dhr. B.A. Bertelsen
030-890 6667
advertenties@praxisbulletin.nl

BEELD Annemoon van Steen, Peter Pen, Vincent van den Hoogen, Shutterstock

Specificatie bijsluiters
• Bijsluiters worden alleen bij de Nederlandse
abonnementen gevoegd.
• Maximale afmeting (ook voor gevouwen
bijsluiters): 200 x 220 mm (b x h).
Aanleveren bijsluiters
•
5.000 exemplaren aanleveren bij
Nic. Oud inzake Malmberg o.v.v.
Praxisbulletin + editienummer
Losdeur 1 tot en met 4 - hoek Newtonstraat/
Flemingstraat
Newtonstraat 46
1704 SB Heerhugowaard
• Vijf exemplaren naar
Malmberg t.a.v. Hans Vlemmings
Postbus 233
5201 AE ’s-Hertogenbosch.
lnformatie
Voor informatie over advertenties of bijsluiters
kunt u contact opnemen met
DouBBle Media
030-890 6667
advertenties@praxisbulletin.nl
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