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Werken met de huisstijl van het Partnerschap Opleiden in de School 
 

Logo 
Het jpg bestand volstaat voor eigen gebruik, bijvoorbeeld om toe te voegen aan een e-mail 
handtekening. Wil je het logo verkleinen, doe dit dan evenredig, zodat het logo niet ‘uitrekt’.  
Voor drukwerk en websites zijn png en vector bestanden beschikbaar via Brigit van Rossum. 
 

Lettertype 

Het huisstijl lettertype is Verdana, lettergrootte 9 pt.  
Tussenkopjes ook 9 pt en vet. 
Voor flyers etc. (zie verderop) gebruiken we ook de lettertypes Gobold en Gobold Thin Light. Dit 
lettertype kun je downloaden van internet of opvragen via 
info@partnerschapopleidenindeschool.nl.  
 

Kleuren 

Licht groen  Groenblauw Oranje 

R 160  86  202 

G 191  159  79 

B 56  152  36 
 

Digitaal briefpapier 

Wanneer je het Word sjabloon opent, wordt automatisch een nieuw document aangemaakt. De 
bedoeling is dat je het document voor verzenden opslaat als PDF, pas dan worden de kleuren 
helder.  

NB Wanneer je op een Mac werkt, zou het kunnen dat bij het opslaan als PDF een deel van de 
bladzijde wegvalt. Als dat gebeurt, moet je het volgende doen: 

• Ga in het Word bestand naar Bestand à Pagina instelling 
• Selecteer bij Papierformaat ‘Aangepaste formaten’  
• Klik op + en geef het nieuwe formaat een naam, bijvoorbeeld POS  
• Vul bij breedte in: 21 cm 
• Vul bij hoogte in: 29,7 cm 
• Kies bij Printer ‘Geselecteerd door gebruiker’ 
• Vul bij alle marges in: 0 cm 
• Klik op OK 
• Je kunt nu het document opslaan als PDF. Een volgende keer kun je het papierformaat 

direct selecteren via Bestand à Pagina instelling à Papierformaat 
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PowerPoint presentatie 
Ook voor PowerPoint presentaties is het lettertype Verdana. De puntgroottes en kleuren zijn 
weergegeven in het sjabloon. Je kunt de eerste dia kopiëren zodat de opmaak wordt overgenomen. 
 

Flyers, uitnodigingen en aankondigingen 

Er zijn twee Word sjablonen voor aankondigingen en flyers; een sjabloon zonder foto en een 
sjabloon met foto (de eerste kun je downloaden op www.partnerschapopleidenindeschool.nl/zo-
werken-wij, laatstgenoemde is op te vragen via info@partnerschapopleidenindeschool.nl). Elk 
sjabloon telt standaard 3 pagina’s: een voorpagina, een volgpagina en een laatste pagina waarop 
onderaan de contactgegevens van het POS staan.  

Voorpagina  

Met ruimte voor de titel, ondertitel en eventueel een introductie/teaser. In het sjabloon met foto 
kun je de foto zelf aanpassen. Klik hiervoor dubbel onderaan de pagina. Je komt nu in de 
voettekst. Klik met de rechtermuisknop op de foto en kies ‘Wijzig afbeelding’. Selecteer op je 
computer de foto die je wilt gebruiken. Je kunt de foto na plaatsing eventueel nog wat verschuiven, 
verkleinen of vergroten. Sluit de voettekst. 

Volgpagina 

Tussenkopjes krijgen het lettertype Gobold 15 pt. Deze pagina is optioneel. Wanneer je genoeg 
hebt aan een voorpagina en achterpagina, kun je deze volgpagina verwijderen. Dit doe je door in 
het sjabloon eerst alle tekst op deze pagina te selecteren en te verwijderen. Wanneer je juist meer 
volgpagina’s wilt, kan dat ook. Door op de 1e volgpagina door te werken of een ENTER te geven, 
wordt vanzelf een nieuwe volgpagina aangemaakt. 

Laatste pagina 

Deze pagina heeft als extraatje rechts onderaan een kader voor contactgegevens. Dit kader kun je 
zelf bewerken, indien nodig. LET OP: Soms verschuift het kader tijdens het werken in het sjabloon. 
Je kunt het met de cursor eenvoudig weer terugplaatsen waar het hoort.  

Titels en tussenkopjes  

Lopende tekst in dit sjabloon krijgt het lettertype Verdana 9 pt. 
De titel op de voorpagina krijgt het lettertype Gobold 22 pt. 
De ondertitel krijgt het lettertype Gobold Thin Light 16 pt. 
Tussenkopjes krijgen het lettertype Gobold 15 pt. 
 
De lettertypes Gobold en Gobold Thin Light kun je zelf installeren op je computer door de 
gedownloade of opgevraagde bestanden naar de map ‘Fonts’ of ‘Lettertypen’ te slepen en Word 
even opnieuw op te starten. 

 

 

 

	


