Teach Like a Champion - Het jonge kind 2.0

Structuur,
plezier en
resultaten voor
alle kleuters
Tekst Erik Ouwerkerk

Met de pedagogische en didactische technieken van de Amerikaanse
onderwijsvernieuwer Doug Lemov halen leerkrachten het beste uit
hun leerlingen. Specifiek voor de kleuters is er het pas vernieuwde
boek ‘Teach Like a Champion 2.0 – Het jonge kind’.
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het boek ‘Teach Like a Champion - het Jonge
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