TALIS FLEXTOOLS GEEFT GEHLEN SCHOLS DE
VRIJHEID OM ZELF AANPASSINGEN BINNEN HUN
TMS TE MAKEN
‘Met behulp van het progamma FlexTools hebben we TALIS geleidelijk aan en op eigen tempo
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