SCHOOLLEIDERS
AVS-adviseur Paul van Lent:

‘GA HET GOEDE GESPREK
MET ELKAAR AAN’
De Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS) hecht veel belang
aan goede medezeggenschap. In een professionele schoolcultuur is
constructieve tegenspraak en samenspraak eigenlijk niet meer dan
normaal. Adviseur Paul van Lent: ‘Zie de mr, net als de Onderwijsinspectie, als een adviseur en ga vooral het goede gesprek met elkaar
aan.’ Leonie de Bruin
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te Utrecht. Aan deze masterclass in het ka-
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