Basisschool moet schooladvies goed onderbouwen

De juf weet heus
wat ze doet
Brugklassers zijn het schooljaar begonnen op het
niveau dat de juf of meester in groep 8 heeft bepaald.
Adviezen helder verwoorden en verantwoorden
voorkomt leed en onvrede onder ouders.
Tekst Richard Hassink Beeld Wim Stevenhagen
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