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Gertrude Abbring is coördinator van Brede school ABC Kruiskamp-Koppel in Amersfoort. Drie scholen
participeren in deze ABC school: een school die begon als ‘zwarte school’, een reguliere basisschool en
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drie werken ze samen met een kinderopvangorganisatie
en welzijnswerk. Verder is ABC Kruiskamp-Koppel omgeven door allerlei ‘bondgenoten’. Abbring:
“Wij zijn een netwerk brede school.”
De Amersfoortse Brede Combinatieschool Kruiskamp-
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beter tot zijn recht komt op het speciaal onderwijs, is dat
ook snel geregeld. “Je moet niet denken in concurrentie,
maar in meerwaarde. Zoek naar verbinding op alle
fronten!”
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ABC-scholen in Amersfoort
Ambassadeur: Gertrude Abbring

Website: www.abcschoolkruiskampkoppel.nl
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