Beter dan Goed

Basisschool
De Noord
wil meer dan
‘voldoende’
Tekst Marijke Nijboer

Je school scoort voldoende. Dat is mooi, maar kan het misschien nog
beter? Basisschool De Noord in Ridderkerk gebruikt het programma Beter
dan Goed om kritisch naar zichzelf te kijken en een paar flinke stappen
vooruit te zetten.
Basisschool De Noord investeert in gelijke kansen voor alle kinderen.
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gebieden extra ondersteuning nodig was.

Meer weten?
Guyanne van der Horst
g.vanderhorst@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/beterdangoed
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