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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

Tabletonderwijs!
Op de Remigius werke
n de kinderen
bij taal, lezen en rekene
n met een
Snappet. Dit is een spe
ciaal voor het
onderwijs ontwikkeld
e tablet. Met de
Snappet kunnen we nau
wkeurig aansluiten bij de leervrag
en van de kinderen. Dit geeft onze kin
deren
zelfvertrouwen. Daard
oor vinden ze
het leren leuker en ma
ken ze veel meer
oefeningen als voorhe
en in hun schriften. Zelfs
het schrijven
wordt leuker,
dit hoeft immers niet
meer de
hele dag. Zo
blijft basisschool Remigius een
school met
een lange
traditie van
ontwikkeling
en vernieuwing.

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.

Van basisschool
naar Integraal
Kind Centrum
Remigius
Basisschool Remigius gaat in het
schooljaar 2016-2017 starten met
het vormen van een Integraal
Kind Centrum.
Een Integraal Kind Centrum
biedt een sluitend aanbod
van onderwijs en opvang
tussen 07.00 – 18.30 uur,
waarbij kinderen zoveel
mogelijk te maken krijgen
met dezelfde medewerkers
en onderwijsgevenden.
In een IKC sluiten opvang
en onderwijs naadloos op
elkaar aan. Onze partner in
het IKC zal kinderopvangorganisatie Zonnekinderen
zijn.
De eerste stap naar de ontwikkeling van een IKC zullen

we, samen met Zonnekinderen, in
de zomervakantie zetten. Na de
zomervakantie start Zonnekinderen
met een peutergroep en naschoolse opvang in onze basisschool.
Op school zijn we druk bezig met
de voorbereiding voor deze veranderingen. We werken aan het opstellen van een pedagogische visie
en buigen ons over de verschillende praktische vragen die we
tegenkomen. Hierbij maken we
gebruik van de ervaringen die zijn
opgedaan binnen onze stichting bij
het opzetten van IKC De Hoge
Hoeve in Westervoort.
Voor belangstellende ouders is er
op 12 mei jl. een informatieavond
over het IKC geweest. Basisschool

Remigius en Kinderopvang Zonnekinderen hebben zich als het
nieuwe IKC Remigius voorgesteld.
Gemotiveerd en met veel enthousiasme gaan de teamleden van onze
basisschool en de pedagogisch
medewerkers van Kinderopvang
Zonnekinderen aan de slag om de
kinderen van peuterspeelzaal de
Glijbaan en de naschoolse opvang
zich snel thuis te laten voelen op
IKC Remigius.

