Lessen in democratie op Praktijkschool Apeldoorn
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Het team van Praktijkschool Apeldoorn is gewend om de ontwikkeling van de school
actief in eigen hand te nemen. Zo wordt er gewerkt aan een eenduidige pedagogische
aanpak. Leerlingbemiddeling maakt daar deel van uit. De CED-Groep ondersteunde en
monitorde het proces en trainde de trainers.
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Meer weten?
Hans Scheltema
h.scheltema@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/lessenindemocratie
www.devreedzameschool.nl
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