Nieuwkomersregeling LOGO 3000
Waarom een nieuwkomersregeling LOGO 3000 ?
Veel scholen met nieuwkomers willen gebruik maken van LOGO 3000. Uit de evaluatie van de leskist
(in 2016 verspreid onder 350 nieuwkomersscholen aangesloten bij LOWAN) kwam LOGO 3000 als
meest bruikbaar en/of waardevol naar voren.
Om basisscholen met nieuwkomersklassen de mogelijkheid te bieden om LOGO 3000 te gebruiken is
de nieuwkomersregeling in het leven geroepen. Zodat u op een financieel aantrekkelijke manier
LOGO 3000 aan kunt schaffen.

Kern van de nieuwkomersregeling ?
Samenwerken met collega-basisscholen met een of meer nieuwkomersklassen vormt de basis om
mee te kunnen doen aan de nieuwkomersregeling. U zoekt minimaal 4 scholen in uw omgeving met
een nieuwkomersklas. Dan heeft u de basis gelegd om gebruik te maken van de
Nieuwkomersregeling LOGO 3000.
Dit kunnen bijvoorbeeld 4 scholen zijn waarmee u samen in een samenwerkingsverband Passend
Onderwijs werkt. Het kunnen bijvoorbeeld ook 4 collega-scholen zijn met een nieuwkomersklas
binnen de bovenschoolse stichting waar u onder valt. Maar het kan bijvoorbeeld ook een (tijdelijk)
samenwerkingsverband met 4 scholen met nieuwkomersklassen in uw directe omgeving zijn.
In deze leaflet over de Nieuwkomersregeling wordt dit samenwerkingsverband, in welke vorm dan
ook, aangeduid als ‘Samenwerkingsverband’

Uitgangspunten LOGO 3000 voor Nieuwkomersklassen
Het uitgangspunt is dat wij de mogelijkheid willen bieden aan nieuwkomersklassen om vanuit een
school of centrale plek (bijvoorbeeld stafbureau van de stichting) LOGO 3000 aan te schaffen voor
een groep van minimaal 5 en maximaal 12 scholen met een of meer nieuwkomersklassen per school.
• Deze school of centrale plaats fungeert als BRIN en kan materiaal inkopen voor de
nieuwkomersklassen binnen dit Samenwerkingsverband.
• Het Samenwerkingsverband of een school met nieuwkomersklas(sen) daarbinnen wordt dan
gezien als centraal BRIN. Dat betekent dat het Samenwerkingsverband in kan kopen ten behoeve
van de groep van de nieuwkomersklassen in verschillende scholen om haar heen. De uitgever
van LOGO 3000 maakt met deze Nieuwkomersregeling een grote uitzondering, speciaal voor het
nieuwkomersonderwijs.

(Financiële) afspraken tussen het Samenwerkingsverband en LOGO 3000
Het Samenwerkingsverband koopt onder de Nieuwkomersregeling een basispakket van LOGO 3000
voor € 7.500,- ex btw en in combinatie daarmee per nieuwkomersklas een Nieuwkomerspakket
à € 2.570,- ex btw. Het Samenwerkingsverband heeft de mogelijkheid om voor minimaal 5 en
maximaal 12 scholen Nieuwkomerspakketten aan te schaffen voor nieuwkomersklassen in deze
scholen. De bijbehorende training van 15 leerkrachten is onderdeel van het basispakket. Trainingen
voor de andere leerkrachten die met LOGO 3000 gaan werken worden apart aangeschaft.
• Het Samenwerkingsverband krijgt de mogelijkheid om aanvullende pakketten aan te schaffen
voor nieuwkomersklassen: een Nieuwkomerspakket met alle woordwebben, praatplaten,
handleiding, leerkrachtkaarten, woordkalenders, speelwerkbladen kost dan € 2.570 ex btw.
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Deze afspraak geldt niet voor reguliere basisscholen, alleen voor de nieuwkomersklassen van
verschillende scholen binnen het Samenwerkingsverband.
Daarnaast krijgt elke klas toegang tot LOGO digitaal. Elke school sluit een licentie hierop af en
betaalt het laagste bedrag in de staffel: € 180 ex btw per locatie per jaar. Daarmee kunnen de
leerkrachten die lesgeven met LOGO 3000 en alle leerlingen uit de nieuwkomersklas werken met
het digitale materiaal. Daarin zijn alle praatplaten en woordwebben digitaal opgenomen (t.b.v.
digitale schoolbord), zijn consolideerspelletjes opgenomen, een toets-module waarmee iedere
leerkracht formatief kan toetsen en de liedjes en versjes. Hiermee kan iedere leerling zelfstandig
in de klas werken, op de PC / laptop of met behulp van de iPad. Ook kan de leerkracht iedere
leerling volgen via het leerlingvolgsysteem dat in LOGO-digitaal is opgenomen.
Bij afkoop van LOGO-digitaal voor 5 jaar krijgt een nieuwkomersklas een korting van 10%: u
betaalt dan € 810,- ex btw. voor 5 jaar. U betaalt dit per locatie.
In het basispakket is 1,5 dag training in de didactische aanpak ‘Met Woorden in de Weer’ en een
introductie op de materialen opgenomen voor maximaal 15 leerkrachten. (Deze training is
onderdeel van het basispakket LOGO 3000). Wanneer meer leerkrachten worden getraind, wordt
additionele training afgenomen.
Indien er bijvoorbeeld 30 leerkrachten werken in de nieuwkomersklassen binnen het
Samenwerkingsverband is 1 additioneel trainingspakket van 1,5 dag nodig. Een trainingspakket
voor maximaal 15 leerkrachten vergt een investering van € 2.250,- en is vrij van btw.
Het Samenwerkingsverband organiseert en faciliteert deze training op een centrale locatie waar
alle leerkrachten naartoe komen. In overleg met LOGO 3000 worden 2 of meer data vastgelegd
voor de training. Het Samenwerkingsverband nodigt alle leerkrachten uit voor de training en
zorgt ervoor dat alle leerkrachten aanwezig zijn en worden getraind. De kosten van de
trainingslocatie(s), koffie, thee, lunch etc. worden gedragen door het Samenwerkingsverband.

Uw financiële voordeel
Stel dat uw school met 4 andere scholen met een nieuwkomersklas per school gaat samenwerken en
LOGO 3000 aanschaft. Elke school met een nieuwkomersklas bespaart dan € 3.944,- excl. btw.
Regulier betaalt een school met 1 nieuwkomersklas € 7.500,- excl. btw per school voor LOGO 3000.
Met de Nieuwkomersregeling betaalt het samenwerkingsverband van 5 scholen: € 17.780,- excl. btw.
Dat betekent dat u per school € 3.556,- betaalt voor LOGO 3000, incl. training in plaats van € 7.500,-

Offerte aanvragen
Wilt u met een aantal andere scholen in een samenwerkingsverband een offerte aanvragen onder
deze Nieuwkomersregeling LOGO 3000, neemt u dan contact op met ons via info@logo3000.nl

LOGO 3000 is er trots op dat het Samenwerkingsverband Plein 013 uit Tilburg als
eerste gebruik heeft gemaakt van de Nieuwkomersregeling voor LOGO 3000

