ISO GROEP REALISEERT
BEZUINIGING VOOR BASISSCHOOL
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft
het predicaat Excellente basisschool toegekend aan De Wissel in
Hoorn. De school is één van de vijf Speciale Basis Onderwijs scholen
in Nederland die het predicaat mogen voeren. ISO Groep introduceerde
op de school kostenbesparende ICT-oplossingen en copiers.
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Mark Leek

“ISO GROEP KON HEEL GOED SNEL MET ONS MEEDENKEN EN –SCHAKELEN.”
Mark Leek, directeur SBO De Wissel
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