
Nieuw! Leerkracht organizer

ORGANISEREN

Te bestellen via onze webshop
www.reinders-oisterwijk.nl

kunststof 
bladwijzer

4 vellen
themastickers

handige tabs

Overzicht en structuur 
in je dagelijkse onderwijspraktijk!

Praktische 
organisatietools 

voor leerkrachten 
basisonderwijs!

Prijzen zijn inclusief BTW

Agenda voor leerkrachten basisonderwijs 
Met de Leerkracht organizer agenda organiseer je school en thuis eenvoudig 

in één oogopslag! Het weekoverzicht heeft, naast een algemene to-do list, 

extra notitieruimtes voor vergaderpunten en overdrachtsinfo. Behalve 

reguliere feestdagen worden onderwijsgerelateerde vieringen als 

Kinderpostzegelactie en Voorleesontbijt vermeld. Daarnaast heeft de 

agenda o.a. een kasboek voor je klassenbudget, een normjaartaakoverzicht, 

handige pagina’s voor inloggegevens en een registratieformulier voor 

stagiairs. En uiteraard is er veel ruimte voor aantekeningen.   

  A5 formaat    160 pagina’s    wire-o ring    ronde hoeken 

  elastiek in omslag    kunststof bladwijzer    2 stevige plastic 

insteekmapjes    4 vellen themastickers voor zowel werk als privé 

om bepaalde activiteiten te accentueren    handige tabs. 

1365036  I  € 17,95

Organizer wrap luxe kunststof omslag voor je agenda!
Geef je agenda nog meer body én een luxe uitstraling met onze speciale organizer wrap! Deze 

omslag is exclusief ontworpen voor de Leerkracht organizer agenda, die hier dan ook precies in past.

Het materiaal bestaat uit duurzaam mat kunststof en de wrap is verkrijgbaar in de kleur aqua blauw.  

1365039  I  € 9,95



Praktische 
organisatietools 

voor leerkrachten 
basisonderwijs!

Nieuw! Leerkracht organizer

Schooldagplanner 
Deze vrolijke planner is perfect om meer orde en structuur

 te creëren in je niet-lesgebonden taken. Overzichtelijk 

plannen én uitvoeren geeft meer tijd en minder werkdruk!

De Schooldagplanner neemt niet teveel ruimte in op het 

bureau en kan ook makkelijk mee in je tas. Wire-o, 

formaat: 21 x 19 cm. Met één exemplaar kun je een half 

jaar full time plannen.

1365047  I  € 15,95

Het Overdrachtsboek 
Met het overdrachtsboek kun je wekelijks eenvoudig 

aantekeningen en overdrachtsinformatie delen met je 

collega. Bovendien houd je zo het hele jaar al deze 

gegevens in één overzichtelijk document bij elkaar. 

Voorin kun je allerlei praktische info kwijt m.b.t. 

het digibord, hulpouders, stagiairs etc. Per week is er 

voor elke leerkracht een eigen bladzijde in een eigen kleur, 

waar hij/zij alle relevante informatie kwijt kan voor zijn/haar 

duopartner. Het Overdrachtsboek bevat een plastic insteek-

mapje voor briefjes, kwitanties e.d. en heeft als bladwijzer een 

geïntegreerd leeslint in de omslag.  

1365046  I  € 17,95
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Grip op 
je werkdag

 in één 
oogopslag

Logboek 
voor 

duopartners 
in het basis-

onderwijs

Prijzen zijn inclusief BTW


