Hoe moet mijn
kind leren voor
een topotoets?

Mijn kind
stottert.
Wat nu?

Mijn kleuter wil leren
lezen. Welke spelletjes
sluiten aan bij school?

Mijn kleuter
schrijft in
spiegelbeeld.
Is dat erg?

Waar vind ik goede materialen
om thuis spelenderwijs te
oefenen voor school?

Hoe zit het met de
overgang naar groep 3?

heeft
MijnMijn
kindkind
heeft
het het
moeilijk
op school.
moeilijk
op school.
ik hellpen?
HoeHoe
kankan
ik helpen?

Hoe stimuleer ik

Hoe groot mag
een groep zijn op
de basisschool?

mijn kind om zijn
talenten te laten
groeien?

Wat zijn de
regels rond het
schooladvies?

Hoe bereid ik mijn
kind voor op het
schoolkamp?
Waarom moet mijn kind
na gym douchen?

Tijd besparen én korting sparen?
Doe mee aan ons partnerprogramma.
Als leerkracht heb je iedere dag te maken met vragen van ouders. Het is fijn dat ze zo
betrokken zijn. Want als educatieve partners versterken school en ouders elkaar. Daardoor kunnen kinderen optimaal leren en zich ontwikkelen. Maar het beantwoorden van
al die vragen kost tijd en je hebt het al zo druk. Heutink voor thuis is een website met
betrouwbare informatie die aansluit bij school en speciaal voor ouders is geschreven.
In samenwerking met Heutink, introduceren we een uniek partnerprogramma waarmee jij als leerkracht ouders kunt voorzien van betrouwbare informatie én tegelijkertijd
geld spaart voor je school. Spaartegoed waarmee je weer fijne spullen voor je school
kunt shoppen op Heutink.nl. Handig voor ouders, handig voor jou!

www.heutinkvoorthuis.nl/demo

Heutink voor thuis

Partnerprogramma
Wil je ook de ouderbetrokkenheid vergroten
en tegelijkertijd sparen voor jouw school?
Meld je dan nu, gratis en vrijblijvend, aan
voor het partnerprogramma.

Ontvang een gratis
posterpakket!
Voor elke groep een
leerzame poster.

Hoe werkt het?
Zodra jouw school zich aanmeldt voor het partnerprogramma, ontvang je toegang tot
het digitale partnerportaal. In dit partnerportaal zetten wij gedurende het schooljaar
continu relevante content voor ouders (social media posts, blogs, banners, nieuwsbrieven). Denk aan informatie over wat hun kind dit schooljaar leert, de voorbereiding
op een 10-minutengesprek en over de Cito toets. Met één druk op de knop kun je deze
content delen met ouders via de marketingkanalen van de school.

Met elke klik,
spaart een ouder
voor jouw school!
Elke keer dat een ouder doorklikt naar
Heutink voor thuis vanuit content die
jij hebt gedeeld, kent het partnerprogramma automatisch € 0,05 toe aan
het spaartegoed van jouw school. Doet
de ouder vervolgens een aankoop in
onze webshop, dan krijgt jouw school
ook nog eens 5% van de orderwaarde
toegekend. Hoe actiever je bent in het
delen van de content, hoe hoger het
spaartegoed zal worden!

Wat kun je doen met
dat opgebouwde
spaartegoed?
Op twee vaste momenten in het jaar,
in januari en in september, wordt
het spaartegoed verzilverd. Je krijgt
automatisch een e-mail met daarin
een unieke kortingscode die de waarde van het spaartegoed vertegenwoordigd. Met deze code shop je met
korting of zelfs helemaal gratis op
Heutink.nl!

