
295,-
Meld de school voor 30 juni aan en

betaal blijvend een laag bedrag voor
iedere uitgave van de schoolkrant!

dik papier  |  groot paginaformaat  |  lage kosten

SCHOOLKRANT

Meer informatie op de achterkant

295,-
1.000 exemplaren van 24 pagina’s



helemaal
in KLEUR

Nieuw:
besparen en een

mooiere krant...

Je interviewtechnieken verbeteren?
Brainstormen over nieuwe rubrieken?

De aandacht trekken van de lezer?
De Schoolkrantdrukkerij organiseert

workshops voor redacties die op maat
gegeven worden. Dat betekent dat je zelf
kunt aangeven welke dingen je wilt leren.

Ook na de workshop word je via email
bijgestaan door onze schoolkrant-coach.

Professionele ondersteuning

Workshop

Meer informatie op de achterkant 

voor de
Schoolkrantredactie

Leuk:
goed voor jullie

   skills en motivatie



De Schoolkrantdrukkerij
Al 15 jaar drukken wij schoolkranten.
Inmiddels voor honderden scholen uit heel
Nederland. Snel en makkelijk, voor een
uniek lage prijs.

Workshop voor de redactie
Naast drukwerk, verzorgen wij ook andere
ondersteuning voor schoolkranten. Zoals de
redactieworkshop. Dat is een uitstekende
manier om vaardigheden te leren of te
verbeteren. De workshop wordt op school
gegeven en specifiek afgestemd op jullie
redactie en jullie krant. Tijdens de work-
shop leer je veel over het maken van een
nog betere schoolkrant.

Opzet workshop
De workshop wordt gegeven door een
journalist met meerdere jaren onderwijs-
ervaring. Hij leest van te voren een aantal
van jullie schoolkranten zodat hij op maat
tips en suggesties kan geven. De workshop
duurt ongeveer anderhalf tot twee uur en
tijdens de workshops wisselen theorie en
praktijk zich af. Op die manier kan je het
geleerde meteen in de praktijk brengen.

Onderwerpen
Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn:
interviewtechnieken, aantrekkelijk
schrijven, vormgeving, redactievorming en
brainstormen over nieuwe rubrieken.

Nieuwsgierig naar zo’n workshop?
Neem contact met ons op via
info@schoolkrantdrukkerij.nl of
030-2410930

De redactie van Het Bonhoeffer-
college uit Castricum volgde een op
maat gemaakte workshop van De
Schoolkrantdrukkerij en schreef ons
achteraf: “Nogmaals super bedankt
voor je mooie workshop, heldere
presentatie, inspirerende
opdrachten en duidelijke uitleg in
een veilige omgeving. Graag tot een
volgende keer.
Marijke Lute”
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Postadres:
Postbus 1286
3600 BG  Maarssen

Bezoekadres:
Uraniumweg 21
3542 AK  Utrecht

Telefoon: 030-2410930

www.schoolkrantdrukkerij.nl
info@schoolkrantdrukkerij.nl

voor één workshop plus
coaching per email.
Exclusief 21% btw, exclusief
reiskostenvergoeding van 19
cent per kilometer.

295,-

De Schoolkrantdrukkerij
Al meer dan 10 jaar drukken wij school-
kranten. Inmiddels voor honderden scholen
uit heel Nederland. Snel en makkelijk, voor
een uniek lage prijs.

Groot formaat, dik papier
Wij drukken uw schoolkrant helemaal in
kleur, met een groot paginaformaat en op
dik glanzend papier: een echte glossy dus.
Een mooiere schoolkrant waarvoor de
school minder kosten hoeft te maken.

Uw eigen krant
U bepaalt zelf hoe vaak en wanneer de
krant verschijnt. De redactie maakt de lay-
out met eigen programma’s en stuurt de
bestanden drukklaar naar ons toe. Speciale
internettoepassingen zijn niet nodig. Onze
vaste levertermijn is met vijf werkdagen zeer
snel. De kranten worden dan kant en klaar
op school bezorgd.

Bespaar op de kosten!
Het basisbedrag is slechts 25 euro per
maand. Ook de drukkosten zijn laag: 295
euro voor 24 pagina’s en 1.000 exemplaren.
Neem voor de prijzen van andere aantallen
contact met ons op. Een digitale krant in
Flash en ondersteuning van ons ervaren
team zijn bij de prijs inbegrepen.

Reageer voor 30 juni 2012
Dit is een speciale eindejaarsactie en
alleen geldig als uw school zich voor het
einde van het schooljaar aanmeldt.
Eenmaal aangemeld liggen de prijzen vast:
die worden jaarlijks alleen met de inflatie
verhoogd, meer niet.

Wilt u meer informatie over de
voorwaarden of prijzen voor andere
aantallen pagina’s/exemplaren?

Neem vrijblijvend contact met ons op
via telefoon 030-2410930 of per email
info@schoolkrantdrukkerij.nl
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Postadres:
Postbus 1286
3600 BG  Maarssen

Bezoekadres:
Uraniumweg 21
3542 AK  Utrecht

Telefoon: 030-2410930

www.schoolkrantdrukkerij.nl
info@schoolkrantdrukkerij.nl

euro exclusief 6% btw
per uitgave van 1.000
exemplaren met 24 pagina’s

euro inclusief btw
basisbedrag per maand

• Groot paginaformaat
• Dik papier, een echte glossy
• Inclusief digitale Flash-krant
• Bepaal zelf de uitgavedatum
• Snelle levertijd van 5 dagen

295,-

25,-
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