Eens iets anders dan geijkte
schoolfoto's blijkt een gat in
de markt voor Marjolein Remme en
Helena Kamminga van Schoolprent.
nl. Inmiddels maken zij heel wat
scholen en ouders blij met hun
frisse, spontane schoolfoto's.
Oypo laten zij de afhandeling
van de foto's verzorgen. En zo
hoeven zij zich alleen nog maar
bezig te houden met wat ze het
liefste doen: fotograferen!
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