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“Het concept 
blinkt uit in 
eenvoud”

Samen een jaarboek maken

Bijzondere momenten die teamgenoten, klasgenoten, of collega’s 

hebben beleefd, kunnen voor altijd worden vastgelegd in een 

jaarboek. Bijvoorbeeld een afscheid van de basisschool, het 

eindexamenjaar, een kampioenschap, jubileum of een enerverend jaar 

met vereniging of organisatie zijn momenten om met plezier op terug 

te kijken.

Voor scholen, verenigingen en organisaties die speciale momenten 

willen vastleggen in een jaarboek hebben wij een online programma 

ontwikkeld waarmee met een groot aantal deelnemers tegelijkertijd 

aan de inhoud kan werken. Door online samenwerking komt het 

jaarboek tot stand. 

Om controle te houden over de inhoud zit in het programma een 

gebruiksvriendelijke redactietool waarmee de inhoud eenvoudig 

gecontroleerd en, indien nodig, gecorrigeerd kan worden. Hierdoor 

is optimale controle op de totstandkoming van het jaarboek 

gegarandeerd. 

“Onze huisstijl 
is prachtig 

verwerkt in het 
jaarboek”

GEBRUIKERSWEBSITEDESIGN REDACTIE JAARBOEK



Persoonlijke 
herinneringen 

vastgelegd



“Het concept 
blinkt uit in 
eenvoud”

Herinneringen van de basisschool

Kinderen zijn meestal vanaf de kleutertijd tot en met groep acht 

opgegroeid op dezelfde basisschool. Kinderen hebben in zo’n acht 

jaar een hele ontwikkeling doorgemaakt en veel beleefd met hun 

klas- en leeftijdsgenoten. Leerkrachten hebben in de loop der jaren 

de kinderen goed leren kennen en ouders zijn erg betrokken bij de 

activiteiten op school. 

Bij het afscheid nemen van de basisschool past dan ook een mooi 

jaarboek als herinnering voor de kinderen, ouders, leerkrachten en 

andere betrokkenen. Een verzameling van groepsfoto’s, tekeningen, 

foto’s en verhalen van activiteiten en mooie momenten worden 

verwerkt in het jaarboek. 

Met gebruik van een schooljaarboek-website kunnen kinderen 

en leerkrachten, in samenwerking met ouders, alle persoonlijke 

belevenissen en herinneringen vastleggen. Met een jaarboek blijft de 

herinnering aan de basisschool voor leerlingen en ouders voor altijd 

levend!

Jaarboeken voor middelbare scholen

Na de basisschool start een belangrijke nieuwe fase. Het is een 

periode waarin niet alleen school, maar ook de leefomgeving een 

belangrijke rol speelt. Een belangrijke plek waar dit alles samenkomt 

is de middelbare school. Deze periode is vaak de start van vele 

blijvende vriendschappen. Een fase waar leerlingen later vaak nog 

mooie herinneringen aan hebben. 

“Het concept 
blinkt uit in 
eenvoud”



Herinneringen  
uit je tienertijd 
blijven levend!



“Het concept 
blinkt uit in 
eenvoud”

“Super tof dat 
ik met mijn 

mobiel op de 
site kan”

Door samen met leerlingen en mentoren een schooljaarboek samen 

te stellen, blijft de herinnering levend. Persoonlijke verhalen, 

klassenfoto’s, bijzondere momenten, excursies en buitenlandse reizen 

maak het jaarboek uniek; een jaarboek in de eigen huisstijl van de 

school, gemaakt door leerlingen en het onderwijsteam zelf.  

Jaarboeken voor vereniging

Ook binnen verenigingen zijn er vaak activiteiten die samen met 

andere leden worden beleefd. Samen naar een prachtige productie 

toewerken, een jaar lang knokken voor dat kampioenschap of een 

intensieve periode samen werken aan een mooie missie. Het zijn 

herinneringen die iemand graag deelt met anderen. Door samen 

online alle herinneringen in foto’s en teksten vast te leggen in een 

jaarboek blijven alle verhalen van elkaar voor iedereen later terug te 

lezen en te bekijken.  

Jubileumboek voor organisaties

Voor bedrijven, verenigingen en organisaties zijn jubilea zeer 

geschikte momenten om terug te blikken op een mooie fase. Door 

met medewerkers een jubileumboek samen te stellen krijgen 

bijzondere periodes een vaste plaats in ieders boekenkast. Bovendien 

zal de organisatie zich hiermee blijvend profileren.

Kortom, met onze software ‘in the cloud’ kan door middel van co-

creatie een jubileumboek tot stand komen waarbij alle deelnemers 

hun belevenissen en herinneringen aan een bijzondere periode 

vereeuwigen.

 



Zeer geschikt voor scholen, verenigingen en organisaties

Samen met klas-, teamgenoten of collega’s wordt jaarlijks hard 
gewerkt om gestelde doelen te behalen. Het bereiken van 

zo’n mijlpaal is het mooiste moment om op terug te blikken. 



“Het concept 
blinkt uit in 
eenvoud”

“Ik heb 
een leuke 

fotocollage 
aan mijn 
verhaal 

toegevoegd”

Jaarboek met jaarboeksite op maat

Een jaarboek is voor alle betrokkenen een waardevol naslagwerk, dat 

ook na jaren nog de moeite waard is om bekeken te worden. De sfeer 

van de organisatie moet duidelijk tot uiting komen in het jaarboek. 

Door de eigen inbreng van deelnemers wordt de persoonlijke 

identiteit en de sfeer van de organisatie vastgelegd.  

Co-creatie binnen uw eigen organisatie

De organisatie bepaalt zelf wie deelneemt aan de totstandkoming van 

een jaarboek. Voor basisscholen zal dit meestal het onderwijsteam 

met een aantal betrokken ouders zijn die de hele ontwikkeling van 

kleuter tot tiener hebben meegemaakt. Voor middelbare scholen zijn 

het de leerlingen zelf, hun mentoren en andere betrokkenen die ieder 

hun eigen visie hebben op hun middelbare school. Bij verenigingen 

kunt u denken aan  jeugdteams waar kinderen, ouders, trainers en 

coaches een bijzonder jaar beleven. 

In het bedrijfsleven werken medewerkers samen om hoge prestaties 

te leveren voor de organisatie. Zijn gestelde doelen behaald en is 

er reden om successen te vieren dan zijn dat de beste momenten 

om op terug te blikken en vast te leggen in een jaarboek. Vooral de 

persoonlijke verhalen zijn voor alle betrokkenen bijzonder om terug 

te lezen.  

De mogelijkheden van co-creatie maakt het voor organisaties tot een 

zeer gebruiksvriendelijk en betrouwbaar concept. 



Gebruiksvriendelijk



“Het concept 
blinkt uit in 
eenvoud”

“In korte tijd 
hebben 300 
leerlingen 

hun verhaal 
met foto’s 

aangeleverd”

Hoe komt een jaarboek tot stand?

U kunt rekenen op goede begeleiding op het hele proces van een 

jaarboek te laten slagen. Wij nemen u stap voor stap mee in het 

proces. 

Ontwerp in eigen huisstijl

De uitstraling van een jaarboek met persoonlijke herinneringen 

wordt door ons in uw eigen huisstijl ontworpen. Wij hebben veel 

ervaring op het gebied van vormgeving en streven naar een optimale 

uitstraling die past binnen de huisstijl. Uw wensen worden vooraf 

goed geinventariseerd en verwerkt in de layout. In goed overleg met 

de organisatie worden de type pagina’s vastgesteld die nodig zijn. 

Gebaseerd op de huisstijl en uw wensen wordt de jaarboeksite op 

maat ingericht, rekening houden met druktechnische eisen. 

Taken redactie

U bepaalt wie deelneemt in de redactie om sturing te geven aan 

de inhoud. Wij begeleiden organisaties bij het samenstellen van 

een redactieteam. De redactie bepaalt wie gaat samenwerken 

aan de inhoud. Als de wensen voor de inhoud vastgesteld zijn, 

kan de taakverdeling binnen de redactie gemaakt worden. Bij 

verschillende taken kunt u denken aan het beheer van fotografie, 

het schrijven van inleidend stukken, het aansturen en het benaderen 

GEBRUIKERSWEBSITEDESIGN REDACTIE JAARBOEK



Begeleiding ontwerp

Redactie en gebruikers

Taken redactieteam

Samenstellen inhoud

Drukwerk



“Het concept 
blinkt uit in 
eenvoud”

“Ons 
redactieteam 

is met deze 
redactietool 

snel klaar met 
controle”

van betrokkenen om te gaan deelnemen. Op basis van deze 

taakverdeling kunnen gebruikersgegevens worden aangeleverd. Met 

de gebruiksvriendelijke redactietool kan ook eenvoudig de status van 

gebruikers inzichtelijk worden gemaakt en kunt u berichten sturen 

over de voortgang om het proces goed te beheren. 

Deelnemers in actie

De gebruikers zijn alle deelnemers en redactieleden, afgestemd 

op de gewenste inhoud van het jaarboek. Alle betrokkenen krijgen 

toegang om hun bijdrage in te leveren via de jaarboeksite op maat.  

De meeste deelnemers hebben een pagina tot hun beschikking om 

persoonlijke ervaringen te vertellen in het jaarboek en kunnen hun 

verhaal schrijven en foto’s uploaden. Vervolgens kan de redactie snel 

en efficiënt online controles uitvoeren. Daarnaast kan de redactie  

ook zelf extra pagina’s toevoegen, afgestemd op de vooraf bepaalde 

layout.  

Samenstellen inhoud

Nadat de redactie akkoord is met de aangeleverde inhoud kan de 

aangeleverde inhoud worden samengevoegd tot jaarboek. Met 

een tussentijdse digitale publicatie ziet u het jaarboek tot stand 

komen. Zo kunt u eenvoudig zien of de totale inhoud volledig naar 

wens is en kunt u ontbrekende gegevens nog verzamelen en online 

toevoegen. Zodra de redactie tevreden is over de gehele inhoud kan 

de definitieve layout worden afgewerkt tot digitaal product.



Efficiënt en 
effectief



“De redactie-
site bleek 

heel simpel 
te werken”

Kennis van drukwerk niet nodig

Met de jaarboeksite die wij afstemmen op de huisstijl van de 

organisatie kan de redactie sturing geven aan de inhoud. Het unieke 

aan ons concept is dat de jaarboeksite op drukwerk wordt afgestemd. 

Door de online instellingen wordt alle inhoud op drukkwaliteit 

gecontroleerd. Doordat de drukeisen verwerkt zijn in de jaarboeksite 

hoeft de redactie zich geen zorgen te maken over druktechnische 

aspecten die bij het produceren van een jaarboek een belangrijke rol 

spelen.

Met onze vakkennis op het gebied van drukwerk zorgen wij ervoor 

dat het eindresultaat van de allerhoogste kwaliteit is. Voordat het 

jaarboek in productie gaat, wordt het jaarboek door ons nagekeken 

en indien nodig gecorrigeerd op layout en druktechnische eisen. 

Wij vinden het van groot belang dat het jaarboek de professionele 

uitstraling krijgt die past bij uw organisatie.

Gedrukt jaarboek in de hand

Voor organisaties is het jaarboek is een goed instrument om interne 

betrokkenheid te vergroten en waardering aan betrokkenen te uiten. 

Voor alle deelnemers zijn de jaarboeken waarin ze hun persoonlijke 

verhalen kunnen teruglezen een waardevol geschenk.



Samenwerking



“Het concept 
blinkt uit in 
eenvoud”

“In een drukke 
eindexamen-

periode werkt 
het systeem 
efficiënt en 
effectief”

Gunstige tarieven voor een jaarboek

Met het door ons ontwikkelde redactieconcept kan er goede controle 

plaatsvinden om met veel gebruikers samen tot een mooi jaarboek 

te komen. Via de jaarboeksite kan de inhoud van het boek volledig 

door de gebruikers worden beheerd zonder dat kennis van drukwerk 

noodzakelijk is. Wij begeleiden het proces bij het ontwerp in uw 

eigen huisstijl, zorgen dat de jaarboek-site toegang geeft tot de 

gewenste groep gebruikers en regelen dat de jaarboeken van goede 

drukkwaliteit in korte tijd geleverd worden. 

Kosten worden per deelnemer vastgelegd voor het hele traject, van 

ontwerp t/m het drukwerk. Om een goede begroting op te stellen 

is een helder beeld van uw wensen van groot belang. Jaarboeken 

kunnen bijvoorbeeld gepersonaliseerd worden, gedrukt worden met 

een zachte of harde kaft, of afgewerkt in speciale drukmethodes of 

materialen. 

Gebruik van een jaarboeksite is al mogelijk vanaf één jaaruitgave 

en bij een overeenkomst van drie of vijf jaar kunnen we u de meest 

gunstige tarieven bieden voor een jaarlijkse uitgave met ieder jaar 

nieuwe gebruikers.

Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte kunt u contact 

opnemen met ons per telefoon 0412-85 46 28 of per e-mail: 

info@TopDownDesign.eu. 

 



TopDownDesign 
blijft ontwikkelen



“Het concept 
blinkt uit in 
eenvoud”

Achter de schermen

Wie zijn wij?

Het team van TopDownDesign BV maakt bij alle benodigde 

vakgebieden gebruik van specialisten met jarenlange ervaring. 

Doordat we met schooljaarboek.eu ervaring hebben opgedaan 

bij organisaties in het onderwijs kunnen we prima inspelen op de 

wensen van scholen. 

Ons team wordt geleid door senior vormgevers. De vormgeving 

wordt op maat gemaakt en sluit in goed overleg prima aan bij de 

huisstijl van uw organisatie. De software ‘in the cloud’ wordt continu 

onderhouden en geoptimaliseerd door een team van specialisten. 

De online software blijft hierdoor up-to-date. 

De kwaliteit van het drukwerk wordt al in een vroeg stadium 

vastgelegd in stramienen die we ontwikkelen voor de gebruikers.

Wij werken uitsluitend samen met partners die hoogwaardige 

kwaliteit leveren. Zo kunt u rekenen op kwalitatief goed drukwerk, 

noodzakelijk om na jaren nog met plezier te kunnen terugblikken op 

mooie herinneringen die je samen hebt beleefd.

Wilt u meer weten over de jaarboeken en onze online software, 

neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de 

mogelijkheden.

“Het kleurrijke 
jaarboek 

kregen we als 
cadeau bij ons 

diploma”

Contact

TopDownDesign BV

Oostwal 202A, 5341 KS  Oss

tel. 0412 - 85 46 28

info@TopDownDesign.eu

www.TopDownDesign.eu
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