
BESTELFORMULIER 

Met success verlengd! Bestel voor 1 september 2014  TopOndernemers 2.0 en ontvang een 

Complete digitale versie van TopOndernemers 

Al bijna 1.000 scholen werken naar volle tevredenheid met de methode TopOndernemers. TopOndernemers  

bestaat sinds 2005 en laat kinderen op een unieke manier werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en 

techniek. Daarbij staat centraal dat wat kinderen zelf ontdekken, beter wordt onthouden. De basis van  

TopOndernemers bestaat uit de leerkaarten voor groep 3 t/m 8, die aangevuld kunnen worden met extra  

materialen zoals TopCanon, TopTechneut en TopoWereld. Onder de noemer TopOndernemers 2.0 presenteert 

Jongbloed Educatief de upgrade van de bestaande methode TopOndernemers. Met TopOndernemers 2.0 kunt u de 

bestaande methode volledig actualiseren en uitbreiden met nieuwe en actuele, online beschikbare, informatie.  

 

Hoe werkt het precies?  

U neemt een jaarabonnement op TopOndernemers 2.0. Met dit abonnement krijgt u toegang tot de  

TopOndernemers 2.0 omgeving, die een enorme hoeveelheid goed gestructureerde en actuele informatie bevat, 

die volledig aansluit bij de bestaande leerkaarten. Op pagina 4 van dit bestelformulier treft u een link aan om uw 

unieke logincode aan te vragen zodat u TopOndernemers 2.0 zelf kunt ervaren. 

 

Digitaal voordeel tot wel 50% korting 

Een abonnement op TopOndernemers 2.0 maakt het mogelijk om materialen alleen digitaal aan te schaffen. Heeft 

u bijvoorbeeld nog geen TopOndernemers 3/4, dan kunt u deze nu ook alleen digitaal aanschaffen. U betaald dan 

eenmalig een bedrag en daarna loopt dit product mee in uw TopOndernemers 2.0 abonnement.  

Op deze manier kunt u TopOndernemers helemaal compleet maken met maar liefst 50% korting. Wilt u later toch 

nog de kaarten op papier ontvangen? Dan kunt u gebruik maken van onze printservice. U krijgt dan tegen kostprijs 

de kaarten alsnog geleverd. Op deze bestellijst kunt u aangeven welke materialen u alleen digitaal wilt ontvangen.  

 

Let op! Alle materialen die u al heeft aangeschaft als folio, ontvangt u in combinatie met TopOndernemers 2.0 ook 

digitaal, deze hoeft u dus niet nog een keer digitaal aan te schaffen. 

 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.202.000  TopOndernemers 2.0 - jaarabonnement 595,00 

    

Bestel door bij ‘aantal’ een ‘1’ in te vullen voor een 1 jarig-abonnement. Een meerjaren  

abonnement is ook mogelijk: 3 jaar is 5% korting, 5 jaar is 10% korting en 8 jaar =  15% korting. 

TOPONDERNEMERS 2.0 
Complete digitale versie 
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TopOndernemers groep 3 en 4 
Dit pakket bestaat uit 12 houten themakisten en 4 bakken met hulpkaarten.  

Uiteraard is er ook een handleiding/kopieerband. Daarin vindt u de registratie-

formulieren, plankaarten en werkbladen. 

TopOndernemers voor groep 3 en 4 biedt 12 thema’s met elk 15 opdrachtkaarten. 

Bij elk thema is een boeiende praatplaat beschikbaar om bij de introductie van het 

thema de voorkennis te activeren.  

TopOndernemers groep 5-8 
TopOndernemers groep 5 t/m 8 biedt 12 thema’s met 15 opdrachtkaarten (in  

2-voud) voor de groepen 5/6 en hetzelfde aantal voor de groepen 7/8. De groepen 

kunnen tegelijkertijd in dezelfde periode aan hetzelfde thema werken. 

Uiteraard is men vrij in de keuze van zowel periode als thema.   

De Kennisbank, TopCanon, TopoWereld en TopTechneut zijn onmisbare  

aanvullingen die u bij TopOndenemers 5-8 kunt gebruiken. 

TopTechneut (Techniek) 

TopTechneut is wat betreft inhoud en methodiek een echt TopOndernemerspakket. 

Er kan schoolbreed mee aan techniek gewerkt worden. Er zijn namelijk opdrachten 

voor groep 3 t/m groep 8. Er wordt gewerkt met eenvoudig te verkrijgen materialen 

die meestal op de school aanwezig zijn. De kerndoelen voor techniek zijn uiteraard 

uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van dit prachtige TopOndernemerspakket. 

TopCanon (Geschiedenis) 

TopCanon bestaat uit 50 opdrachtkaarten bij de 50 thema’s van de geschiedenis 

van de Nederlandse canon. Gemaakte kaarten komen in een portfolio. De leerling 

maakt zo een eigen ‘geschiedenisboek’. De 50 kaarten zijn te verdelen over de  

leerjaren 7 en 8. De kaarten zorgen voor een brede kijk op het thema en de  

plaats in de geschiedenis.  

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.200.273  TopOndernemers 3/4 folio 1.575,00 

Digitaal voordeel  Alleen digitaal - In combinatie met TopOndernemers 2.0 787,50 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.200.280  TopOndernemers 5 t/m 8 folio 2.650,00 

Digitaal voordeel  Alleen digitaal - In combinatie met TopOndernemers 2.0 1.325,00 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.200.341  TopCanon - groep 7/8 folio 199,00 

Digitaal voordeel  Alleen digitaal - In combinatie met TopOndernemers 2.0 99,50 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.200.266  TopTechneut - groep 3 t/m 8 folio 299,00 

Digitaal voordeel  Alleen digitaal - In combinatie met TopOndernemers 2.0 149,50 



Kennisbank voor groep 5/6 en groep 7/8 

De Kennisbank van TopOndernemers biedt alle achtergrondinformatie die u als  

leerkracht nodig heeft bij het begeleiden van de leerlingen. In de Kennisbank vindt u 

per opdrachtkaart ook een overzicht van de vaardigheden die de leerlingen moeten 

beheersen. Digitaal voordeel: 2 voor de prijs van 1 (op = op, wees er snel bij!) 

TopoWereld (Aardrijkskunde) 

TopoWereld bestaat uit een kaartensysteem met topografie-opdrachten en is  

bestemd voor de groepen 5 t/m 8. De kaarten zijn gericht op het kunnen toepassen 

van topografische kennis. Elke serie heeft twintig kaarten. Kaarten die door de  

leerling gemaakt zijn komen in de portfolio Mijn Atlas.  

TopoWereld  (Topografie) 
Naast het kaartsysteem TopoWereld bestaat er ook een digitaal topografie-
programma. Hiermee kan de leerling spelenderwijs zijn topografische kennis  
toetsen. TopoWereld - Topografie is zo ontworpen dat het aansluit bij alle gangbare 
aardrijkskundemethoden en het CITO. 

Bij de ontwikkeling van Junior Winkler Prins online en Studie Winkler Prins online is zeer goed geluisterd naar de 
mensen uit de praktijk. Zo is een uniek product ontstaan voor schoolgaande kinderen en hun leerkracht.  
Betrouwbaar, veilig, maar ook erg leuk. In combinatie met TopOndernemers 2.0 krijgt u zowel toegang tot de 
Junior Encyclopedie als tot de Studie Encyclopedie. Ook goed te gebruiken bij alle andere vakken! De prijs is  
gebaseerd op het totaal aantal leerlingen van uw school. Zie ook de actie tot 1 juni! 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.201.966  Winkler Prins 1 jaar (1-199 leerlingen) 99,00 

  Winkler Prins 1 jaar (200-349 leerlingen)  169,50 

  Winkler Prins 1 jaar (350-499 leerlingen) 259,00 

  Winkler Prins 1 jaar (500 en meer leerlingen) 349,00 

Tot 1 juni 2014  Winkler Prins 1 jaar (in combinatie met TopOndernemers 2.0) gratis 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.200.297  TopOndernemers Kennisbank groep 5/6 (folio) 299,00 

61.200.303  TopOndernemers Kennisbank groep 7/8 (folio) 299,00 

Digitaal voordeel  In combinatie met TopOndernemers 2.0 - Kennisbank 5/6 + 7/8  299,00 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.200.556  TopoWereld groep 5 t/m 8 folio 299,00 

Digitaal voordeel  Alleen digitaal - In combinatie met TopOndernemers 2.0 149,50 

Artikelnummer Aantal LL: Omschrijving Prijs 

61.200.563  TopoWereld - Topografie Nederland, Europa en de Wereld 

(Gebaseerd op het totaal aantal leerlingen van uw school) 

1,00 per leerling 

per jaar 
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NIEUW



Alle prijzen zijn inclusief BTW, onder voorbehoud en geldig tot 1-9-2014. Op onze leveringen en diensten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing. 

Ervaar TopOndernemers 2.0 in de gratis demo-omgeving  

TopOndernemers 2.0 moet je ervaren! Daarom hebben we een uitgebreide  

demo-omgeving ingericht zodat u alle facetten van TopOndernemers 2.0 zelf 

kunt proberen. Ga naar www.topondernemers.nu en maak QR-codes aan. Print 

deze en scan de code om naar de website te gaan. Of maak gebruik van de 

toetsmodule en het leerlingvolgsysteem of bezoek het kenniscentrum. 

Onderzoek alle beschikbare content en ervaar zelf de unieke vereniging van uw 

foliomateriaal en de digitale wereld die erbij hoort. 
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Ga naar www.topondernemers.nu en vraag uw demo account aan. 

Uw gegevens 

School/Instelling:   

Adres:   

Postcode/plaats:  

BRIN-code:   

Uw naam:                                                                                                                                                                 (m/v) 

E-mail adres:   

Besteldatum:  

Stuur dit formulier in een ongefrankeerde envelop naar:  

Jongbloed Educatief, Antwoordnummer 1101, 8440 VB, Heerenveen. 

Jongbloed Educatief - Marktweg 73a - Postbus 551 - 8440 AN Heerenveen - Tel: +31 (0) 513 63 79 44  

E-mail: verkoop@jongbloed-educatief.nl - Website: www.jongbloed-educatief.nl 

Neem contact met ons op voor meer informatie over de TopOndernemers trainingen. 

Neem contact met ons op voor meer informatie over de TopOndernemers boekenpakketten van Schoolsupport. 

Ruimte voor opmerkingen 

 

 

 

 

 


