
Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel Basis voor kansrijke ontwikkeling

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.

Canterbury
Een deel van het schoolteam van De Brug is in het kader van

Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs, tijdens de meivakantie afge-

reisd naar het Engelse ‘Canterbury’. Daar hebben ze deelgenomen

aan een training gericht op didactiek en eigen vaardigheid. Tevens

hebben de collega’s een bezoek gebracht aan een Primary

School. Een leuk en leerzaam bezoek!

Succesfactoren
voor ICT- en 
onderwijsprojecten
Eigenaarschap & enthousiasme

Als twee scholen fuseren, moet jesamen veel opnieuw uitvinden. Sport-basisschool Het Startblok vond het eengoed idee om direct bij de start vanhun samenzijn een innovatieprojectvoor onderwijs met ICT te starten. Wewillen als school nog meer aansluitenop de wereld zoals deze nu is. We zijndit project niet ingestapt met een vast-omlijnd plan. We hebben in een‘Moonshot’ het kader beschrevenwaarna iedere leerkracht zijn of haareigen ICT-ontwikkelplan heeft opge-steld met daarin een persoonlijk leer-doel. Dat is een van de succesfactorenvan dit project: Eigenaarschap! Opdeze manier werkt iedereen vanuit zijneigen motivatie en
enthousiasme.
Een volgende fase
is om weer te kij-
ken naar het grote
geheel, de ‘Moon -
shot’ om gezamen-
lijk een mooie
ICT-leerlijn te ont-
wikkelen.

Op De Brug zijn wij sinds enkele
jaren bezig met de invoering van
Vroegtijdig Vreemde Talen Onder-
wijs (VVTO), Engels. Vanaf de
kleutergroepen krijgen alle kinde-
ren bij ons op school minimaal
een uur Engels per week. Dat is
niet alleen belangrijk, maar ook
erg leuk hebben we gemerkt!

Deze maand zal de eerste stap
gezet worden om als ‘Early Bird’
school gecertificeerd te worden.
‘Earlybird’ heeft kwaliteitsbeleid
ontwikkeld om de Engelse activitei-
ten en lessen een stevige basis te
geven. Met behulp van een 'Kijk-

wijzer Early-
bird' wordt
door experts
gekeken hoe
wij in kwantita-
tieve en kwali-
tatieve zin
gestalte geven
aan VVTO-
Engels.

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

Het afgelopen schooljaar hebben
de leerkrachten van De Brug deel-
genomen aan de teamtraining van
“Step by Step”. Leerkrachten heb-
ben tijdens deze training veel
 geleerd over bijvoorbeeld het aan-
leren van een vreemde taal, didac-
tische werkvormen en zijn ook
bezig geweest hun eigen Engelse
taalvaardigheid te optimaliseren.

Op De Brug is het Engels ook
steeds meer zichtbaar. Zo wordt er
bijvoorbeeld tijdens onze ‘halvie-
ringen’ veel in het Engels gespro-
ken, zowel bij de kleuters als bij de
oudste leerlingen in groep 8.
Daarom zijn we er trots op dat het
harde werken aan Engels binnen
onze school nu bekroond kan wor-
den met deze eerste deelcertifice-
ring als ‘Early Bird’ school. Er volgt

op termijn nog een tweede deel
van de certificering waarna we ook
echt als ‘Early Bird’ school bekend
zullen zijn.

Een certificaat betekent natuurlijk
niet dat we klaar zijn met de ont-
wikkeling van Engels binnen onze
school. De komende jaren zetten
we onder andere verder in op
 internationalisering, waarbij we ook
zullen zoeken naar uitwisseling met
scholen in het buitenland.

Early Bird 
certificering
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