Opinie

Zomerschool
is simplistische
oplossing
Staatssecretaris Sander Dekker creëert belachelijk
simplistische antwoorden op complexe vraagstukken.
Zomerscholen opzetten om het zittenblijven te bestrijden
is daarvan een recent voorbeeld.
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Leraren
kunnen vanuit
Den Haag wel
wat oprechte
aandacht en
erkenning
gebruiken
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