Klasse voor de Klas

De 5 kandidaten van Klasse voor de Klas en HCO-adviseurs Ben Endlich en Matthieu Gelissen
Op 3 oktober volgden vijf zeer gedreven en enthousiaste leerkrachten van verschillende scholen uit de regio Den Haag een masterclass op de Haagse Hogeschool, als onderdeel van het unieke project Klasse voor de Klas. HCO Nieuws redacteuren Gaby Ammerlaan
en Marjolein Wennekers woonden de masterclass bij en spraken de leerkrachten Noortje de Bruijn, Anouk Nijsse, Tijmen Prins, Aysun
Toran en Chèrelle Bouwen. Een verslag van deze bijzondere middag.
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Doelen en succescriteria
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door het onderwijs van nu!
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Volg de leerkrachten op
YouTube: Klasse voor de Klas
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