Mediakaart Volgens Bartjens
Tijdschrift voor reken-wiskunde onderwijs in de basisschool

Volgens Bartjens is het enige tijdschrift voor reken-en wiskundeonderwijs in de basisschool.
Het tijdschrift richt zich op pabo-studenten en beginnende leerkrachten en is een informatieen inspiratiebron voor de praktijk in de basisschool. Het tijdschrift heeft een eigen website,
www.volgens-bartjens.nl. Hierdoor kunnen (aanstaande) leerkrachten en opleiders,
begeleiders en onderzoekers een actief netwerk vormen.

Verschijnt 5 x per jaar
Omvang 40 pagina’s
Oplage 4000 exemplaren
ISSN 0922-1794

Ideeën voor rekenlessen, didactische vernieuwingen, praktijktips, actuele ontwikkelingen,
lesverslagen, reken-wiskundepuzzels voor leerlingen... het blad biedt een leerzame en
bruikbare mix van theorie en praktijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de verbetering
van het reken- en wiskundeonderwijs op de basisschool. Het Nederlandse rekenwiskundeonderwijs staat internationaal in hoog aanzien. Door alle betrokkenen en
geïnteresseerden te informeren en te motiveren hoopt Volgens Bartjens een steentje bij te
dragen aan het handhaven van die toppositie.

Doelgroepen
Directies/leerkrachten BO, leerkrachten met taakstelling reken-/wiskunde, pabo-studenten,
pabo-opleiders, interne begeleiders/begeleidingsdiensten, onderzoekers/ontwikkelaars.
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Neem contact op met:
Recent BV
Ray Aronds
Postbus 17229
1001 JE Amsterdam
Tel. 020 3308998
ray@recent.nl
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U levert een PDF aan in hoge resolutie (300 dpi) met snijtekens op het gewenste formaat.
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