Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel Basis voor kansrijke ontwikkeling
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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.
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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

Even voorstellen:
Integraal Kindercentru
m
IKC de Hoge Hoeve!
IKC de Hoge Hoeve in
Westervoort is
er voor kinderen van
0-13 jaar waar
basisonderwijs, peute
rspeelzaalwerk,
kinderopvang, BSO en
orthopedagogische dagbehandeling
samengaan. Alle
medewerkers begeleid
en binnen één
pedagogische doorgaan
de lijn de
kinderen in de volle bre
edte van hun
ontwikkeling. In ons IKC
vormen we
één team en zorgen we
voor een
vloeiende overgang van
uit het kinderdagverblijf of de peute
rspeelzaal naar
de basisschool. Na sch
ooltijd is er BSO
met aantrekkelijke act
iviteiten gebaseerd op de peilers Sp
ort, Cultuur, Natuur en Multimedia. Be
gin van dit
schooljaar zijn we gesta
rt. Het gebouw
werd grondig gerenove
erd en IKCproof gemaakt. Aan de
integratie van
onderwijs en opvang
hebben we hard
gewerkt. Het resultaat
mag er nu zijn;
een solide IKC in een
fraai gebouw.
Belangstelling?
Zie www.dehogehoeve
.nl

Toekomst gerichte
ontwikkelingen op
Joannesschool en
Bernadetteschool!
Evenals de dorpsraden vinden
wij het van belang om onderwijs
in Groessen en Loo te behouden.
Wij zijn daarom erg blij met het
besluit van het College.
Beide scholen zijn volop in ontwikkeling. Het onderwijs is gericht op
het leren voor de toekomst. De
scholen staan 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
veilige scholen zijn. Relaties, autonomie en samenwerking zijn hierbij
van belang.
Beide scholen kenmerken zich door
rust, veiligheid en ruimte rondom
en in de school.
Vanuit deze basis werken we op

beide scholen aan 21e eeuwse
vaardigheden zoals o.a. ontdekkend en onderzoekend leren en
het werken vanuit eigen leerdoelen. We maken hierbij ook
gebruik van Snappet, dit zijn
tablets die ingezet kunnen worden
tijdens de taal-lezen en rekenlessen van groep 4 t/m 8.
Beide scholen hebben veel buitenruimte om te spelen, te ontdekken
en te leren…
In 2017 zal de Joannesschool
officieel een Integraal Kind Centrum worden met de Bernadetteschool als satellietschool. Dit
betekent dat leerlingen van de
Bernadetteschool gebruik kunnen
maken van de faciliteiten van het
Integraal Kind Centrum.

Een Integraal Kind Centrum biedt
een sluitend aanbod van onderwijs
en opvang tussen 07.00 uur en
18.30 uur aan. Onze partner in het
IKC zal kinderopvangorganisatie
Zonnekinderen zijn.
Wij nodigen u graag uit om eens
een kijkje te komen nemen op onze
scholen.
U bent van harte welkom!

