Directiegroep moet
gaan wervelen

over de
vereniging

Naast de Algemene
Vereniging van
Schoolleiders (AVS, 5000
leden) bestaat er nog
een klein maar krachtig
‘bondje’, dat zich richt
op dezelfde doelgroep.
De Directiegroep Primair
Onderwijs (DGPO), waar
sinds begin dit schooljaar
een ‘frisse wind’ waait.
Tekst Ad Moerman Beeld Jan Anninga
“De DGPO is de afgelopen jaren gehalveerd
in ledenaantal. Zonde, want het is juist zo
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