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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

Wereld Oriëntatie
op de Bernadetteschool en de
Joannesschool
Talenten benutten en
21e eeuwse
vaardigheden.
Leerlingen aan het wo
ord:
We werken vier weken
aan een thema.
Tijdens de introductiele
s zitten we
samen, daarna ga je zel
f aan de slag
met bijv. de Yurls-site
. Iedereen kiest
zelf hoe hij de leerdoelen gaat halen, of
je dat samen of alleen
gaat doen. Zo leer je
keuzes maken. De
leerdoelen komen
terug in een toets.
Daarna ga je zelf
nieuwe leervragen be
denken en op onderzoek uit, je leert goed
kijken naar informatie.
Je bevindingen mag
je presenteren. Wij
vinden deze manier
van werken fijn.

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.

Bernadetteschool in Loo en
Joannesschool in Groessen volop
in beweging

Leren voor
de toekomst!
De Bernadetteschool in Loo en
de Joannesschool in Groessen zijn
twee scholen die volop in ontwikkeling zijn. Beide scholen staan in
de kern van het dorp en dit zorgt
voor betrokkenheid en verbondenheid tussen school en dorp.
Kinderen van nu leren op
een andere manier. Wij
proberen het goede van
ons onderwijs te behouden en dit te verbinden
met wat kinderen van nu
in de toekomst nodig
hebben. U heeft vast wel
eens gehoord over de 21e
eeuwse vaardigheden.
Hierbij spelen ICT en zelfstandigheid een belangrijke rol.
Wij leren leerlingen om
eigenaar te zijn van hun

eigen leerproces. Zij leren zelf leerdoelen te stellen en hun eigen keuzes te maken binnen de gestelde
kaders.
Wij vinden het pedagogisch klimaat van groot belang, wij willen
veilige scholen zijn.
Relaties, autonomie en samenwerking zijn hierbij van belang.
Vanuit deze basis werken we op
beide scholen aan gepersonaliseerd leren.
Sinds juni 2015 werken we op de
Joannesschool en de Bernadetteschool met Snappet.
Snappet is de naam voor tablets
die ingezet kunnen worden tijdens
taal-lezen en rekenlessen van
groep 4 t/m 8.
Met Snappet heeft iedere leerling
op een eigen tablet toegang tot
les- en oefenmateriaal op zijn of

haar eigen niveau. Het sluit aan bij
onze lesmethodes. De voordelen
zijn: directe feedback voor de leerling, meer individuele differentiatie,
leerlingen zien zelf hun vooruitgang en werken aan eigen leerdoelen. De leervoortgang is op ieder
moment zichtbaar voor de leraren.
Wij nodigen u graag uit om eens
een kijkje te komen nemen op onze
scholen.
U bent van harte welkom!

