
Behouden 
vaart
Als jouw school een schip is… welke koers wil je dan varen? 
En in welke haven gooi jij het anker uit? De wind staat gunstig. 
Trossen los!

De keuze voor een nieuwe lesmethode is als het zoeken naar een geschikte thuishaven. 
Een plek waar je een tijd fijn voor anker kunt. Een plek die zowel avontuur als veiligheid biedt. 
Welke haven past helemaal bij jouw school? En hoe kom je daar? Laat ons je gids zijn.

Zorg dat er, voor een goede vertegenwoordiging van alle groepen, van elke bouw iemand in de 
werkgroep zit.

Je accountmanager is beschikbaar om je onderweg te begeleiden. 
Met advies, presentaties van methoden, bestellen van materialen of 
andere zaken die jou helpen. Maak daar zeker gebruik van!

Stappenplan methodekeuze

Rekruteer je bemanning 

Haal een ervaren gids aan boord 

De werkgroep methodekeuze

Jouw accountmanager

Meer leesvoer op de achterzijde ...



Wij helpen je graag!

 Inventariseer de wensen van het hele team. Welke criteria 
 zijn relevant?

 Pak de schoolvisie erbij of bepaal deze rondom de vraag: 
 ‘Hoe willen we dit vak onderwijzen?’

  Overweeg het onafhankelijke advies van je accountmanager 
 – dit sluit aan bij de schoolvisie en is gebaseerd op jullie 
 criteria.
	 Tip: Vraag naar de handige vergelijkingstabel!

 

 Bekijk websites van uitgeverijen.
 Vraag methodewijzers aan.
 Volg online seminars.
 Bezoek het event ‘Tools voor…’ van de Rolf groep.

	 Tip: Houd jullie favorieten opnieuw tegen de wensenlijst aan.
 

Jouw accountmanager regelt zichtmaterialen.
1.  Geef alle beoordelaars de wensenlijst.
2.  Begin met de handleiding: lees de visie en didactiek goed door.
3.  Geef een les met de nieuwe methode(n) en geef de criteria op de wensenlijst een +, + –, of –.
	 Tip: Zorg dat alle collega’s de methode zien of een les geven. Gebruik verschillende methoden in verschillende   
 groepen voor een goede A/B-test.

Gefeliciteerd met jullie methodekeuze!
Wij adviseren over de (hoeveelheden van de) materialen, verzorgen een scherpe offerte en bestellen.

Een starttraining is erg zinvol – en bij de complexere methoden is een implementatietraining zelfs 
een must. Deze nemen wij standaard op in de offerte, zodat je hem direct kunt inplannen tijdens 
de studiedagen.

Na een jaar gaan we evalueren en verdiepen. Wij nemen dan graag 
het initiatief!

Vragen? Bel of mail onze Klantenservice: 
T 088 410 10 20
E klantenservice@derolfgroep.nl

Ga je noord, oost, zuid of west? De wensenlijst

Zorg voor wind in de zeilen Een shortlist van favorieten

Steven af op je nieuwe haven! Klaar voor de methodekeuze

Gooi je anker uit Je bent er, veilig en wel

Ga aan land Van start met je nieuwe methode

Ontgin je nieuwe omgeving De ins en outs van je methode

Wensenlijst:

• visie en 
 uitgangspunten

• didactiek

• leerstof

• organisatie

• differentiatie

• leerlingmateriaal

• handleiding

• toetsing

• ICT

Schoon schip maken?Onze onderwijsadviseurs kunnen een bijdrage leveren aan het vaststellen of bijwerken van de schoolvisie!


