Gezocht:
Redactieleden JSW
Wil jij JSW inhoudelijk vormgeven?
Kennis overdragen en inspiratie delen?
Laat het ons weten!
Voor de Redactie van vakblad JSW zijn we per direct op zoek naar nieuwe redactieleden.
Wie zoeken we?
Enthousiaste onderwijsmensen!
• Je werkt in het primair onderwijs als onderwijsbegeleider/-adviseur, directeur of
leerkracht/coördinator, je geeft les op de Pabo of je bent onderwijswetenschapper.
• Je hebt ervaring met het schrijven en beoordelen van onderwijsinhoudelijke artikelen.
• Je beschikt over een uitgebreid netwerk binnen je werkveld en je hebt een visie op
onderwijskundige ontwikkelingen.
• Je hebt kennis over en ervaring binnen minimaal één van onderstaande expertisegebieden:
- Taal
- Rekenen-wiskunde
- Professionalisering/vakmanschap
Wat doe je als redactielid?
De inhoudelijke koers bepalen!
• Als redactielid beoordeel je aangeboden artikelen op inhoud, stijl en taalgebruik in overleg met de
andere redactieleden.
• Je bedenkt thema’s, onderwerpen en interessante personen passend bij de bladformule, (online)
doelstellingen en de jaarplanning.
• Je schrijft zelf of genereert enkele keren per jaargang artikelen en rubrieken.
• De redactie vergadert ongeveer zes keer per jaar op een maandag- of donderdagavond in
Amersfoort. Het verdere contact en het beoordelen van artikelen vindt met name plaats via e-mail
en internet.
De gemiddelde tijdsinvestering is vier uur per week.
Wat bieden wij?
Werken vanuit je passie!
Als redactielid heb je een afwisselende functie met veel inhoudelijke verantwoordelijkheid en help je
mee aan de verdere ontwikkeling van JSW. Het geeft je de kans je onderwijsnetwerk uit te breiden.
De vergaderingen bieden de ruimte om op een inspirerende manier ideeën uit te wisselen met
anderen die werken vanuit een passie voor het onderwijs.
Je ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Daarnaast wordt een honorarium uitgekeerd voor het
schrijven van artikelen en rubrieken.
Reageren?
Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je cv met motivatie uiterlijk 20 mei a.s. naar:
i.nonkes@thiememeulenhoff.nl Heb je vragen over de vacature dan kun je contact opnemen met Iris
Nonkes-van den Berg, hoofdredacteur: 033- 4483459.

