DE ‘METHODE LELYSTAD’:

Alle vakleerkrachten in
één pool
TEKST MAR IJKE NIJBOER

In Lelystad zijn alle twintig vakleerkrachten bewegingsonderwijs in
dienst van de Stichting SchOOL, aanbieder van openbaar onderwijs.
Ook niet-openbare scholen kopen hier hun bewegingsonderwijs in.
De voordelen: er is één beleid en de vakleerkrachten kunnen tegen een
laag tarief veel extra activiteiten verzorgen.
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