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SCO R’IJssel wil voor alle kinderen en medewerkers
van haar scholen een basis bieden waarin kansen en
mogelijkheden worden benut om ieders talenten 
optimaal tot ontwikkeling te laten komen.

Op woensdag 11 januari jl.
 hebben we een gezamenlijke
studiedag gehad op de
 Bernadetteschool van ouders en
leerkrachten. Een bijzondere
dag in het teken van ouder -
betrokkenheid 3.0.

Er zijn gedurende
de dag veel onder-
werpen en ideeën
over ouderbetrok-
kenheid besproken,
dit gebeurde op een
betrokken en
 ontspannen wijze.
Er is besloten om een
 ‘regiegroep’ te vor-
men bestaande uit
leerkrachten en
 ouders. 
Zij gaan alle ideeën en
aandachtspunten be-
spreken en uitwerken. 

Bespreekpunten zijn o.a.: de leer-
lingdossiers, de rapporten, de 10-
minutenavonden, onze visie op
samenwerking, de gelijkwaardig-
heid en verantwoordelijkheid van
school en ouders en het meeden-
ken over het beleid van de school.
De bedoeling is de ideeën uit te
werken en deze dan ook te borgen
op de Bernadetteschool.

Volop ontwikkeling op de
 Bernadetteschool
De Bernadetteschool is volop in
ontwikkeling. Het onderwijs is
 gericht op het leren voor de toe-
komst. De school staat in de kern
van het dorp en dit zorgt voor
 betrokkenheid en verbondenheid
met de mensen in het dorp.
Wij vinden het pedagogisch
 klimaat van groot belang, wij willen
een veilige school zijn. Relatie,
 autonomie en samenwerking zijn

hierbij van belang.
De school kenmerkt zich door rust,
veiligheid en ruimte rondom en in
de school.
Vanuit deze basis werken we aan
de basisvaardigheden rekenen en
taal en aan 21e eeuwse vaardig -
heden zoals o.a. ontdekkend en
onderzoekend leren en het werken
vanuit eigen leerdoelen. We maken
hierbij ook gebruik van I-pads en
Snappet. 
Snappet werkt met tablets die
 ingezet kunnen worden tijdens de
taal-, lezen- en rekenlessen van
groep 4 t/m 8.

Ouderbetrok-
kenheid 3.0 op 
Bernadette-
school

IKC De Hoge Hoeve: 

open huis 8 april

Op zaterdag 8 april houden we weer open huis vanaf 13.30 uur.

We organiseren allerlei interessante activiteiten die een goed

beeld geven van ons IKC. Iedereen is welkom! Natuurlijk onze

kinderen en ouders, maar ook hun familie, vrienden en buren.

En vooral ook de ouders die zich oriënteren op kinderopvang,

peuterspeelzaal of basisonderwijs. Tot ziens op 8 april!

IKC De Hoge HoeveEven inzoomen: kinderopvang 
Als integraal kindcentrum laten wijnaadloos kinderopvang, peuterspeel-zaalwerk en basisonderwijs in elkaarovergaan. Eén team, één pedagogischklimaat en een doorgaande ontwikke-lingslijn voor kinderen van 0-12 jaar. 

De kinderdagopvang en peuterspeel-zaal zijn belangrijke peilers in ons IKC.Kinderopvang stelt ouders in staat omte werken of te studeren. Maar kinder-opvang en peuterspeelzaalwerk heb-ben ook een
pedagogische functie.
We stimuleren gericht
de ontwikkeling van
kinderen. Zo werken
we met Startblokken,
een methodiek waar-
bij middels spelend
leren vooral de taal-
ontwikkeling centraal
staat. Taalontwikke-
ling is bij jonge kinde-
ren echter ook het
vliegwiel voor een
gunstige ontwikkeling
op andere terreinen
(sociaal/emotioneel/
cognitief). 
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