
 

  

Briefing voor de jufSanne.com gastenhoek 

Hallo! 

Al sinds 2002 deel ik op jufsanne.com mijn materialen met andere 
leerkrachten. De site is zeer gegroeid over de jaren heen wat maar 
aangeeft dat er behoefte is aan materialen, suggesties en ideeën voor het 
onderwijs. Nu zijn er genoeg leerkrachten die ook materialen maken maar 
geen plek hebben om deze materialen te delen. Jij bent zo’n leerkracht! 
Daarom stel ik graag mijn website beschikbaar aan jou beschikbaar. Vanaf 
nu kun jij jouw materialen kwijt in de juf Sanne gastenhoek.  

 

Voorwaarden en afspraken: 

 

Er zijn een aantal voorwaarden en afspraken waarvan je op de hoogte 
moet zijn voordat we overgaan tot plaatsing van jouw materiaal: 

• Zorg ervoor dat jouw materiaal is voorzien van een voettekst of logo 
met jouw naam erop.  

• De afbeeldingen of illustraties die je gebruikt voor het materiaal 
mogen i.v.m. copyright niet zomaar ergens vandaan komen. Het 
moeten zelfgemaakte of rechtenvrije afbeeldingen zijn.  

• Jouw gepubliceerde lesmaterialen zullen onder dezelfde 
gebruiksvoorwaarden (Creative Commons naamsvermelding – niet 
commercieel – geen afgeleide werken 3.0 Nederland licentie) ter 
beschikking worden gesteld als de overige materialen op 
jufsanne.com. Zie hiervoor: https://www.jufsanne.com/gebruiksvoorwaarden/ 

• JufSanne.com houdt het recht om materialen om welke reden dan 
ook te weigeren. Het materiaal zal na inspectie van ons team binnen 
een maand op de site verschijnen. 

• Zowel jij als jufSanne.com mogen reclame maken voor het geplaatste 
materiaal.  

  

https://www.jufsanne.com/gebruiksvoorwaarden/


 

 

Worden we collega’s? 

Wil jij gebruik maken van de juf Sanne gastenhoek? Leuk! Zo doe je dat: 

• We plaatsen graag een korte introductie over jou op de pagina.  
- naam 
- waar werkzaam 
- social media gegevens 
- kort voorstelrondje (Wie ben je, waarom wil je materiaal maken en 
delen, hobby’s etc.) 

• Jouw van naam voorziene werk ontvangen we graag in pdf én jpg. Je 
maakt met ilovepdf.com gemakkelijk jpg’s van pdf’s. We hebben de 
jpg’s nodig om onze bezoekers te laten zien wat ze precies 
downloaden. 

• Stuur een duidelijke materiaalbeschrijving mee. Wat is het? Hoe 
gebruik je het materiaal? Hoe werkt het spel? 

• Stuur eventueel ook echte foto’s mee, van het materiaal in gebruik in 
jouw groep. 

 

De contactpersonen voor de juf Sanne gastenhoek zijn: 

Sanne Ramakers     sanne@jufsanne.com  0624732366 

Merel Gordijn         merel@jufsanne.com 
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