JSW
HÉT VAKBLAD VOOR HET BASISONDERWIJS, SPECIAAL ONDERWIJS
EN OPLEIDING

Redactionele formule

Verspreidingsgegevens

JSW (Jeugd in School en Wereld) bestaat uit een vakblad, een digitale
nieuwsbrief en een website die zich richten op professionals in het
basisonderwijs, speciaal onderwijs en de opleiding. De uitgaven
bevatten praktische artikelen over lesmethodes, werkwijzen
en interviews met onderwijsdeskundigen. De thema’s die JSW
behandelt zijn onder meer taal en rekenen, sociaal-emotionele
ontwikkeling, passend onderwijs en professionalisering van de
leerkracht.

Verschijningsdata 2022-2023
Nr

Sluiting

1

Oplage: 2.750 exemplaren
Verschijning: 10 keer per jaar
Doelgroep:Leraren,coördinatoren,
schooldirecteuren, pabostudenten
Onderwijstype: basisonderwijs en speciaal onderwijs

Advertentietarieven

Aanleveren

Verschijning

17-08-22

26-08-22

13-09-22

2

14-09-22

23-09-22

1 1 -1 0 - 2 2

3

12-10-22

2 1 -1 0 - 2 2

08-11-22

4

16-11-22

25-11-22

1 3 -1 2- 2 2

5

21-12-22

2 9 -1 2- 2 2

1 7- 01- 2 3

6

18-01-23

2 7- 01- 2 3

14-02-23

7

15-02-23

24-02-23

14-03-23

8

22-03-23

29-03-23

18-04-23

9

26-04-23

05-05-23

23-05-23

10

13-05-23

02-05-23

20-06-23

ZW/W
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

€ 1.315
€ 695
€ 385

Full Colour
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

€ 1.935
€ 1.005
€ 595

Toeslag cover 2, 3 en 4

€ 330

Bijzonderheden tarieven
•
•
•
•

Er wordt alleen korting gegeven op basis van volume.
Er wordt geen bureaukorting verstrekt.
Vraag uw accountmanager naar de pakketmogelijkheden.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

BEREIK VAN

AL MEER DAN

LEZERS WAARDEREN JSW MET EEN

16.500

100 JAAR

8

leerkrachten en professionals in
basis- en speciaal onderwijs

praktisch, informatief, inspirerend
en verrijkend

blijkt uit lezersonderzoek

Advertorial
Formaten advertenties (b*h, in mm)
Bladspiegel

1/1 pagina

210 x 270 (+ snijtekens +3 mm afloop)

1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

Staand
170 x 230
83 x 230
83 x 113

		

Zetspiegel

1/4
pagina
1/1 pagina
zetspiegel
1/2 pagina
liggend

Liggend
170 x 113
-

1/2
pagina
staand

Meer interactiekansen
Dé basis voor het basisonderwijs

JSW biedt naast de advertenties in print nog vele andere mogelijkheden tot interactie, waaronder:
•
•

Bannering op de website JSW.nl (7.800 gebruikers per maand)
Adverteren in de JSW nieuwsbrief (elke dinsdag, 4.200 ontvangers)

nr 1

September
2021

Ook adverteren via bijzondere formaten zoals een uitklapbare cover,
opplakker, testimonial, meehechter, outsert etc. of het meezenden
van een insert met het tijdschrift behoort tot de mogelijkheden.

De tarieven hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.

Special
9-5 /(1/2)
+2 x 358=

Voorwaarden

Contactgegevens

•

Uitgever/redactie:
ThiemeMeulenhoff

•

•
•
•

Advertenties aanleveren als certified PDF-bestand, voor
meer informatie: www.oppo.nl en www.certifiedpdf.net
Kosten veroorzaakt door levering van niet gereed advertentie
materiaal en kosten voor meerdere proefadvertenties worden
doorberekend
Termijn van annulering: 1 maand voor verschijning
Annuleringskosten na annuleringstermijn: 25%
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel

Cross
Nieuwe Haven 133
3116AC Schiedam

Advertentieverkoop:
Cross Media Nederland BV
Lindy@cross.nl
010-760 73 21
Aanlevering materiaal:
traffic@cross.nl

010 - 742 10 20
Info@cross.nl
Cross.nl

Wat heb jij
nodig bij
rekenen?

JSW.NL

www.jsw.nl

Bereik

JSW.nl is de website die zich richt op het basisonderwijs en
speciaal onderwijs. De uitgaven bevatten praktische artikelen
over ’blogs, opinie lesmethodes, werkwijzen en interviews met
onderwijsdeskundigen. De thema’s die JSW behandelt zijn onder
meer taal en rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, passend
onderwijs en professionalisering van de leerkracht.

Gebruikers per maand:		

7.800

Proposities website
Banner:

Doelstellingen
• Thematisch
• Actie/Conversie
Pluspunten
• Hoge attentiewaarde door plaats en formaat
• Grote vrijheid in creatieve invulling
• Veel mogelijkheden
Specificaties rectangle
• 300 x 250 pixels (b x h)
in .jpg, .gif of .png
• URL
Specificaties leaderboard
• 728 x 90 pixels (b x h)
in .jpg, .gif of .png
• URL
Tarief
Smalle leaderboard positie 		
Rectangle banner			

€ 400,- per maand
€ 650,- per maand

LEZERS WAARDEREN JSW MET EEN

8

ELKE MAAND

MEER DAN

7.800

100 JAAR

blijkt uit lezersonderzoek

bezoekers

praktisch, informatief, inspirerend en
verrijkend.

JSW NIEUWSBRIEF

JSW nieuwsbrief

Bereik

Een keer per week (op dinsdag) verschijnt de JSW nieuwsbrief met
nieuws, trends en ontwikkelingen.

Nieuwsbrief:
Verschijning:

4.200 ontvangers
Elke dinsdag m.u.v. de schoolvakanties

Proposities nieuwsbrief
Banner:
grote banner in de nieuwsbrief.
Specificaties
U levert de volgende onderdelen aan:
•F
 ormaat 600 x 200 pixels (b x h) in static .jpg .gif of .png
• URL voor de pay off
Tarief
€ 400,- per editie
Advertorial 30 woorden:
maximaal 30 woorden + logo + hyperlink
Tarief
€ 750,- per editie
Advertorial 60 woorden:
maximaal 60 woorden + logo + hyperlink
Tarief
€ 1000,- per editie

LEZERS WAARDEREN JSW MET EEN

8
blijkt uit lezersonderzoek

ELKE WEEK NAAR

MEER DAN

4.200

100 JAAR

ontvangers

praktisch, informatief, inspirerend en
verrijkend.

