Binnenkort, in november, duikt in alle Vlaamse
lerarenkamers voor het eerst Fons op, een nieuw
tijdschrift voor onderwijs Nederlands.
We zijn echter zo enthousiast over onze boreling
dat we hem nu al aan u willen voorstellen.

WELKOM!

ACTIVERENDE

werkvormen,
FRISSE lesideeën,
ACTUELE leestips
…

Wie is Fons?

Fons zal twee keer per jaar verschijnen, met
logistieke steun van uitgeverij Die Keure. Het
tijdschrift komt niet alleen bij alle leerkrachten
Nederlands in het secundair onderwijs terecht,
maar ook bij alle leerkrachten van het basisonderwijs, studenten in de lerarenopleiding en hun
lerarenopleiders. Fons is er voor iedereen die
op zoek is naar activerende werkvormen, frisse
lesideeën en actuele leestips, maar ook voor wie
op de hoogte wil blijven van de laatste trends in
het onderzoek naar taal en onderwijs.

Waarom Fons?

Elke ouder zal het ongetwijfeld beamen: je kind
een naam geven, is verre van eenvoudig. Dat
we uiteindelijk bij Fons terecht zijn gekomen, is
geen toeval. Het is een typische “ouderwetse”
voornaam die recent weer aan een opleving is
begonnen, en dat beeld hebben we ook met het
tijdschrift voor ogen: eigentijds en vernieuwend,
maar met respect voor de rijke traditie van het
onderwijs Nederlands. Onze baseline, Fris
Onderwijs Nederlands, sluit daar ook perfect bij
aan. Dat Fons in het Latijn “bron” betekent, is
evenmin toevallig: Fons wil een bron van inspiratie zijn voor leerkrachten. Tot slot doet de klank
van Fons ook denken aan Vonk, het tijdschrift
voor Vlaamse leraren Nederlands dat in 2011
jammer genoeg werd stopgezet. Met Fons willen
we die leegte graag opvullen.

Zin om mee te werken?

Op papier: een
doelbewuste keuze

In deze tijden van digitalisering is het
een terechte vraag: wie start in 2015
nog met een tijdschrift op papier? In
het geval van Fons is dat echter een
doelbewuste en weloverwogen keuze: we
zijn er niet alleen van overtuigd dat een
papieren tijdschrift nog steeds meer en
grondiger gelezen wordt, maar hopen
ook dat Fons een tijdschrift wordt om te
bewaren. Concrete lestips en originele
werkvormen blijven immers actueel: ze
verliezen hun kracht niet na twee maanden. Misschien kan Fons een mooie
plaats krijgen in de lerarenkamer of het
vaklokaal Nederlands? Op die manier
kunnen ook nieuwe collega’s ermee kennismaken. Wie toch zweert bij digitale
media, hoeft overigens niet te wanhopen: Fons krijgt ook een onlineplatform,
waar alle nummers ook digitaal terug te
vinden zijn.

Fons wil in de eerste plaats boeiende lespraktijken
in de verf zetten voor en door leerkrachten.
Wil je graag meewerken? Heb je een leuk idee voor
een artikel, of een ander voorstel?
Neem dan contact op met Steven Delarue
(steven.delarue@ugent.be) of Heleen Rijckaert
(hrijckaert@gmail.com).

