Fons kondigt aan

DE TOEKOMSTPLANNEN VAN

Een tipje van de sluier
Ons vorige nummer stond volledig in het teken van 5 jaar Fons:
in 2015 begonnen we met z’n
tweetjes aan een nieuw avontuur, dat ons intussen al verder
heeft gebracht dan we ooit hadden durven te dromen. Tegelijk
is het echter altijd onze ambitie
geweest om verder te gaan dan
enkel een tijdschrift dat drie (en
dit schooljaar vier) keer per jaar
bij jou op de mat landt. Fons
wil er immers altijd voor je zijn,
telkens als je op zoek bent naar
een inspirerende lestip, boeiend
leesvoer of een prikkelend idee.
Er is nu al meer dan enkel het
tijdschrift, maar binnenkort
komt er nog meer moois aan.
Benieuwd? Dan vind je in dit
artikel al wat meer informatie
over wat we de komende tijd
van plan zijn.

VERNIEUWDE
WEBSITE

FONS OP
SOCIALE MEDIA

Ook onze website, www.tijdschriftfons.
be, bestaat intussen al ruim vijf jaar.
Sinds oktober 2015 is er aan die website
amper wat veranderd, terwijl we de afgelopen jaren stevig zijn gegroeid, en ook
een uitgebreide collectie aan artikels en
bijbehorend lesmateriaal hebben verzameld. De komende maanden stoppen we
de website daarom in een nieuw, fris en
eigentijds jasje. Heb je suggesties? Aarzel
dan niet om die door te mailen naar
redactie@tijdschriftfons.be. De focus zal
in elk geval nog meer komen te liggen op
concrete lesideeën en inspirerende tips,
en dat voor elk onderwijsniveau.

Wellicht oud nieuws voor trouwe Fonsfans, maar we zijn ook actief op diverse
sociale media. Op Facebook kun je Fons
volgen via de account @frisonderwijsnederlands, maar je kan ook lid worden
van onze Facebookgroep Frisse lesideeën
Nederlands, samen met meer dan 6.600
andere leerkrachten. Je vindt ons daarnaast ook op Instagram (@tijdschriftfons) en Twitter (@tijdschriftFONS). Met
andere woorden: je hoeft (F)ons nergens
te missen!

FONS-NIEUWSBRIEF
Binnenkort lanceren we een wekelijkse nieuwsbrief, met oog voor actuele
ontwikkelingen in het schoolvak Nederlands en interessante evenementen
en initiatieven uit het onderwijsveld.
Je vindt er echter ook interessante
leestips, gloednieuwe rubrieken en een
greep uit het rijke Fons-archief. Iets om
naar uit te kijken dus! Hou onze website
en sociale media in de gaten, dan mis
je onze eerste editie zeker niet!

ZET JOUW AANBOD
IN DE KIJKER!
Wil je graag een boek, nascholingsaanbod, studiedag, tool of nog wat anders
in de kijker zetten bij de duizenden
leraren Nederlands die Fons lezen? Dat
kan! Fons maakt graag plaats voor jouw
advertentie of gesponsorde content, en
de redactie denkt met veel plezier mee
na over de mogelijkheden. Een kort
artikel over jouw product met enkele
lestips, een interview met de auteur van
het boek dat je graag wil promoten, of
misschien zelfs een exclusieve voorpublicatie? Alles kan! Mail naar marketing@tijdschriftfons.be en we bezorgen
je graag meer informatie.

