Welke enthousiaste taalkenners verzorgen de inhoud van de volgende Beter-website?
Meer dan 110.000 mensen, jong en oud, doen bijna
elke werkdag een test bij BeterSpellen.nl.

Dat kan thuis, op school, op het werk of in de trein. Je
krijgt vier vragen op je eigen niveau.

Je ziet direct wat je goed en fout had en waarom. Als
je over een onderwerp meer wilt weten, kun je direct
doorklikken naar een uitlegpagina.

Dagelijks een paar minuten oefenen blijkt een
succesvol concept met grenzeloze mogelijkheden.
Er zijn nu ook websites voor rekenen, Engels en
Duits. Er wordt al gewerkt aan een Frans-website, die
we eind 2015 hopen te lanceren.
Rond de jaarwisseling verschijnen nieuwe Androiden iOS-apps waarmee je de dagelijkse test nóg
makkelijker kunt doen.

De techniek achter de websites is van Martin van Toll
Producties. De inhoud wordt verzorgd door
deskundige redacties:




Je kunt de volgende dag zien hoe andere deelnemers
de test hebben ingevuld.

Noordhoff Uitgevers werkt mee aan de inhoud
van nubeterengels.nl.
Een team van Deutsch macht Spaß voorziet
nubeterduits.nl van opgaven en uitleg.
Aan nubeterfrans.nl wordt gewerkt door een
groep docenten die verbonden zijn aan Levende
Talen Frans en franszelfsprekend.nl.

De duizenden enthousiaste deelnemers zijn
onverzadigbaar en vragen vaak om andere talen,
zoals Spaans, Italiaans, Portugees en wie weet wat
nog meer.
Voor de invulling van die Beter-websites zijn we op
zoek naar deskundige partners.
Het kan voor jou de ideale manier zijn om elke dag
aan tienduizenden mensen te laten zien waar je met
je bedrijf of organisatie goed in bent.

En je kunt statistieken van de laatste zes weken
bekijken.

Wil jij met je collega's de inhoudelijke kant van een
Beter-website verzorgen?
Mail dan even naar info@beterwebsites.nl.
Vermeld welke taal je kunt verzorgen, vertel iets
over jezelf: wie zijn jullie, hoe zijn jullie bezig met de
taal en waarom zijn jullie geknipt voor dit project?
Hopelijk tot snel!
Martin van Toll

Meer informatie op www.beterwebsites.nl, een initiatief van Martin van Toll Producties.

