Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel Basis voor kansrijke ontwikkeling
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Stichting
Confessioneel
Onderwijs R’IJssel
‘t Holland 2a
6921 GW Duiven
0316 26 35 44
info@scorijssel.nl
www.scorijssel.nl
Onze basisscholen
Duiven:
Remigiusschool
www.bsremigius.nl
De Kameleon
www.bskameleon.nl
Groessen:
Joannesschool
www.joannesschool
groessen.nl
Loo:
Bernadette
www.basisschool
bernadette.nl
Westervoort:
BS De Brug
www.debrug.info
BS Het Startblok
www.bshetstart
blok.nl
IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl

Engelse les op
basisschool De Brug
Deze maand hebben
de leerkrachten
van basisschool De Bru
g een afsluitende cursusmiddag ge
had rondom de
invoering van Engels
vanaf de kleutergroepen. Het team hee
ft op dit gebied
een uitgebreide trainin
g gevolgd.
Tijdens de training sto
nd zowel de
eigen taalvaardigheid
als de didactiek,
die nodig is om de En
gelse taal op
onze kinderen over te
brengen, centraal. En met succes:
iedereen heeft
een certificaat ontvang
en!
Onder begeleiding van
Francis
Kutschruiter (‘Step by
step’) werkt De
Brug toe naar het kwalit
eitslabel van
‘EarlyBird’, erkend do
or het Europees
Platform. Ook zal een
deel van het
team de komende pe
riode naar Engeland afreizen, om
zich daar nog verder
te scholen/specialiseren. Het is te zien dat
onze leerlingen, maar
ook de leerkrachten
veel plezier beleven
aan het jong leren
van een vreemde
taal!

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.

Sportbasisschool Het Startblok

Sport levert
meer op dan
sportieve
vaardigheden
Bewegen houdt kinderen niet alleen lichamelijk fit maar ook hun
brein in topconditie!
Bewegen tijdens de les: iets dat op
veel scholen niet vaak gebeurt.
Toch blijkt uit vele onderzoeken
dat kinderen zich door het bewegen beter kunnen concentreren op
hun taak en dus beter onthouden.
Dat is ook precies waarom Sportbasisschool
Het Startblok
dit thema heeft
opgenomen in
het beleid.
Sport en bewegen zit verweven in ons
onderwijs en
bevordert het
leren van kinderen in de breed-

ste zin van het woord. Samen leren
en bewegen geven een goede balans in het lichaam. Kinderen werken aan hun persoonlijke
ontwikkeling door grenzen op te
zoeken en te doorbreken. Doorzettingsvermogen wordt hierdoor vergroot. Dit heeft een positieve
uitwerking op het leerproces. Dan
is ook het leren van andere dingen
die misschien wat minder makkelijk
gaan, een uitdaging waar een kind
zich met plezier voor zal inzetten.
Fysiek: Kinderen bewegen graag
en gemakkelijk. Het lijkt vanzelf te
gaan. Toch is een verantwoorde
opbouw erg belangrijk, net als bij
leren schrijven, lezen en rekenen.
Door sport raken kinderen stap
voor stap vertrouwd met hun
fysieke mogelijkheden. Dat geeft
zelfvertrouwen en legt een stevige
basis voor hun gezondheid later.

Mentaal: Kinderen leren omgaan
met winst en verlies; presteren,
doorzetten, grenzen verkennen,
verleggen en stellen. Ze vergroten
hun weerbaarheid, zelfcontrole en
–beheersing. Ze leren inspelen op
anderen en samenwerken in teamverband.
Sociaal: Kinderen leren algemeen
geaccepteerde waarden en normen. Op het gebied van sportiviteit (Fair Play), respect, tolerantie
(het tegengaan van pesten, enz.).
Maar ook bereiden kinderen zich
voor op actieve participatie in de
maatschappij.

