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De gemeente Leeuwarden was één van de eerste gemeenten die integraal beleid op het terrein van de
brede school stimuleerden en ook daadwerkelijk formuleerden.
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Kijk hieronder voor documenten over de gemeente
Leeuwarden:
- Uitvoeringsplan Brede School
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- Onderwijshuisvesting
- Beleidskader

- Kadernotitie harmonisatie kinderopvang,
peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden
- IKC: Het Leeuwarder model
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