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Drie verschillende abonnementsvormen
Kies de vorm die het best past bij jou of bij jouw school
Team Talento is een online platform waar digitale vakleerkrachten hun kennis middels workshops kunnen delen met
leerlingen van de basisschool. Je vindt op ons platform
honderden video’s en tientallen spelletjes verdeeld over
verschillende talentgebieden. Een talentgebied vult de
standaard vakgebieden aan en zorgt voor een plezierige
verbreding van de (culturele) lesstof.

Twee betaalde abonnementen
De betaalde abonnementen zijn bedoeld om Team Talento
daadwerkelijk te gaan gebruiken op school, als aanvulling
op en verbreding van het bestaande lespakket.
•

leerkracht van de school met Team Talento wil gaan

In deze brochure stellen we je onze abonnementsvormen

werken. Deze leerkracht krijgt een persoonsgebonden

aan je voor, zodat je goed kunt bepalen welke vorm voor

code en mag het pakket in zijn of haar groep gaan

jou of voor jouw school het meest geschikt is.
Eén gratis abonnement
Kies voor een gratis studentenabonnement als je studeert
aan een PABO en Team Talento tijdens je stage in wilt gaan
zetten. Je mag ons pakket gedurende je gehele opleiding
gebruiken. Het studentenabonnement wordt gekoppeld
aan het mailadres van jouw opleiding.

Kies voor een persoonlijk abonnement als slechts één

gebruiken.
•

Of kies voor een schoolabonnement als je met de
gehele school wilt gaan werken met Team Talento als
aanvulling op je bestaande methodes voor (met name)
cultuuronderwijs.

Kies de vorm die het best past bij jou of bij jouw school en
maak onbeperkt gebruik van al onze workshops, opdrachten, energizers, spelletjes en werkbladen. Wij vullen Team
Talento constant verder aan, zodat je ook gelijk met de
meest nieuwe workshops kunt gaan werken. Completer kan
het niet!
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Een studentenabonnement op Team Talento
Te gebruiken op al jouw stageplekken
Voor wie is dit abonnement?

Informatie

Volg je een lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) en lijkt

We houden je gedurende jouw opleiding op de hoogte van

het je leuk om Team Talento eens te gaan gebruiken op

nieuwe ontwikkelingen bij Team Talento. Op de website

jouw stageschool? Dan is een studentenabonnement iets

vind je voldoende informatie om goed aan de slag te kun-

voor jou. Dit abonnement is actief zolang je ingeschreven

nen gaan. Lees daar onze “Informatiegids” eens door. Daar

staat bij jouw Hogeschool. Tijdens je opleiding mag je al

stellen we onze workshopleiders, onszelf én onze werkwijze

onze workshops, opdrachten, energizers, spelletjes en

aan je voor.

werkbladen gebruiken. Het studentenabonnement kost je
helemaal niets en eindigt automatisch als je de opleiding
afgerond hebt of eerder uitgeschreven bent.
Aanvragen en activeren
Een studentenabonnement kan aangevraagd worden via
een online formulier op de website van Team Talento. Na
behandeling van de aanvraag ontvang je van ons via de
e-mail een inlogcode en is je abonnement direct actief en
te gebruiken. Log in op onze website en ga aan de slag!
Gebruiksrecht
De workshops van Team Talento mag je alleen op je stageschool in jouw groep gebruiken en alleen voor onderwijs
aan leerlingen die les krijgen van jou. De inlogcode is strikt
persoonlijk en is gekoppeld aan jouw gegevens. Het is dan
ook niet toegestaan om dit persoonlijke account te delen
met medestudenten, leerkrachten, ouders en leerlingen.
Prijs
Uiteraard geheel gratis! En nieuwe workshops worden
automatisch toegevoegd aan onze website en zijn in de
proefperiode zonder extra kosten direct te gebruiken.

Team Talento abonnementen

4

Team Talento abonnementen
Wij maken een succes van jouw creatieve les!

Een persoonlijk abonnement op Team Talento
Team Talento gericht inzetten
Voor wie is dit abonnement?
Ben je werkzaam in het (basis-, speciaal of voortgezet) onderwijs en wil je Team Talento op jouw school, maar alleen
in jouw groep blijvend gaan gebruiken? Dan is een persoonlijk abonnement iets voor jou. Dit abonnement wordt
afgesloten voor een periode van 12 maanden. En in deze
periode mag je al onze workshops, opdrachten, energizers,

is gekoppeld aan jouw gegevens. Het is dan ook niet toegestaan om dit persoonlijke account te delen met collega’s,
ouders en leerlingen.
Prijs
Het persoonlijk abonnement kost je slechts € 50,- per jaar
(Peildatum: Januari 2020. Kijk op onze website voor de

spelletjes en werkbladen gebruiken.

actuele prijs). We berekenen geen administratiekosten en

Aanvragen en activeren

Een persoonlijk abonnement wordt automatisch ver-

Een persoonlijk abonnement kan aangevraagd worden via
een online formulier op de website van Team Talento. Je
kunt dit abonnement aanvragen namens jouw school, maar
ook geheel op eigen titel. Na behandeling van de aanvraag
ontvang je van ons via de e-mail een inlogcode en is je
abonnement direct actief en te gebruiken. Log in op onze

de prijs is inclusief BTW.
lengd, tenzij het uiterlijk één maand voor de afloopdatum
opgezegd wordt. Je krijgt van ons tijdig bericht vóór het
verstrijken van deze termijn. Nieuwe workshops worden
automatisch toegevoegd aan onze website en zijn zonder
extra kosten direct te gebruiken.

website en ga aan de slag!

Probeer 30 dagen gratis

Gebruiksrecht

je de eerste 30 dagen gratis met ons pakket werken. Aan

De workshops van Team Talento mag je alleen in jouw
groep gebruiken en alleen voor onderwijs aan leerlingen
die les krijgen van jou. De inlogcode is strikt persoonlijk en

Na het aanvragen van een persoonlijk abonnement mag
het einde van deze periode krijg je via de mail de mogelijkheid om je abonnement kosteloos en zonder verdere
verplichtingen op te zeggen. Zonder tegenbericht van jou
zal het betaald abonnement na deze 30 dagen automatisch
geactiveerd worden en wordt een factuur per mail naar je
toegestuurd.
Informatie
We houden je gedurende de abonnementsperiode op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen bij Team Talento. Tevens
krijg je tips om Team Talento goed in te zetten in jouw
groep en kan je met al jouw vragen bij ons terecht. Samen
gaan we op zoek naar het talent van jouw leerlingen!
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Een schoolabonnement op Team Talento
Team Talento schoolbreed inzetten
Voor wie is dit abonnement?

Leerlingaantal

per jaar

Het schoolabonnement gebruik je als je met de gehele

0 - 50		

€ 150,-

school wilt gaan werken met Team Talento ter ondersteu-

51 - 150		

€ 200,-

ning van en als aanvulling op je bestaande methodes voor

151 - 250

€ 250,-

(cultuur)onderwijs. Dit abonnement wordt afgesloten voor

251 of meer

€ 300,-

een periode van minimaal 12 maanden. En in deze periode mag de gehele school al onze workshops, opdrachten,

Genoemde prijzen zijn de licentiekosten per jaar (12 maan-

energizers, spelletjes en werkbladen gebruiken.

den). We berekenen geen administratiekosten en de prijs is
inclusief BTW.

Aanvragen en activeren

Een schoolabonnement wordt automatisch verlengd, tenzij

Een schoolabonnement kan aangevraagd worden via

het uiterlijk één maand voor de afloopdatum opgezegd

een online formulier op de website van Team Talento. De

wordt. Je krijgt van ons tijdig bericht vóór het verstrijken

aanvrager van het abonnement ontvangt van ons via de

van deze termijn. Nieuwe workshops worden automatisch

e-mail een inlogcode en is direct ook de beheerder van de

toegevoegd aan onze website en zijn zonder extra kosten

accounts van de school. Je maakt namelijk zelf nieuwe ac-

direct te gebruiken.

counts aan voor al je collega’s en je beheert deze accounts.
Dat gaat heel eenvoudig! Aangemaakte accounts voor je

Probeer 30 dagen gratis

collega’s zijn ook direct te gebruiken en iedereen kan dus

Na het aanvragen van een schoolabonnement mag het hele

snel aan de slag gaan met onze workshops.

team de eerste 30 dagen gratis met ons pakket werken. Aan
het einde van deze periode krijg je via de mail de mogelijk-

Gebruiksrecht

heid om het schoolabonnement kosteloos en zonder verde-

Een schoolabonnement wordt afgesloten voor de gehele

re verplichtingen op te zeggen. Zonder tegenbericht van jou

school. Het is gekoppeld aan het BRIN-nummer van de or-

zal het betaald abonnement na deze 30 dagen automatisch

ganisatie. Alle (neven)vestigingen onder dit BRIN-nummer

geactiveerd worden en wordt een factuur per mail naar je

mogen gebruik maken van Team Talento.

toegestuurd.

Het is echter niet toegestaan om dit account te delen met
ouders en leerlingen.

Informatie
We houden je gedurende de abonnementsperiode op de

Prijs

hoogte van nieuwe ontwikkelingen bij Team Talento. Tevens

De prijs van het schoolabonnement is gebaseerd op het

krijg je tips om Team Talento goed in te zetten in jouw

leerlingaantal van de school. Controle van het leerlingaan-

groep en kan je met al jouw vragen bij ons terecht. Samen

tal vindt plaats aan de hand van het BRIN-nummer van de

gaan we op zoek naar het talent van jouw leerlingen!

school. We hanteren de volgende bedragen: (Peildatum:
Januari 2020. Kijk op onze website voor de actuele prijs)
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Algemene voorwaarden
Voorwaarden voor het gebruik
Algemeen

Gebruiksrecht

•

•

•
•

Team Talento is een initiatief van CWG Media B.V. te

Team Talento mag alleen gebruikt worden door me-

Enkhuizen.

dewerkers van de organisatie waarvoor het product

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief

besteld is, en alleen voor onderwijs aan leerlingen die

licentiekosten van derde partijen.

aan deze organisatie verbonden zijn.

CWG Media behoudt het recht om de prijzen, waar

•

In het geval van een schoolabonnement mag je ac-

nodig, aan te passen. De meest recente en tevens

counts aanmaken voor alle personen die werkzaam zijn

geldende prijs is altijd terug te vinden op onze website.

bij de organisatie met hetzelfde BRIN-nummer waar-

Deelnemende scholen krijgen over een prijswijziging

voor het abonnement is afgesloten.

tijdig bericht.

•

Het is niet toegestaan om accounts aan te maken voor
ouders of leerlingen, ten behoeve van thuisgebruik.

Betaald abonnement
•

Een betaald abonnement (persoonlijk of voor de

Actuele informatie

gehele school) kan aangevraagd worden via een online

•

formulier op de website van Team Talento.
•

Een betaald abonnement wordt afgesloten voor een

Informatie over nieuw te verschijnen workshops wordt
via e-mail verzonden.

•

Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor onze e-mails.

periode van minimaal 12 maanden. Dit is niet gebon-

•

den aan schooljaren en kan op elk gewenst moment

Ondersteuning, garantie en aansprakelijkheid

ingaan.

•

Een betaald abonnement wordt automatisch verlengd,
tenzij het uiterlijk één maand voor de afloopdatum

zolang je een actief Team Talento abonnement hebt.
•

opgezegd wordt.
•

Een betaald abonnement kan schriftelijk opgezegd

Je hebt recht op volledige technische ondersteuning
CWG Media garandeert een goede werking van Team
Talento op de nieuwste versies van moderne browsers.

•

CWG Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid

worden (per e-mail of per post). Je krijgt hiervan altijd

voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit

een bevestiging voor je eigen administratie.

enige fout die in Team Talento zou kunnen voorkomen.
•

CWG Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan bij het
gebruik van de video’s.
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Wat is jouw talent?
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