
Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel Basis voor kansrijke ontwikkeling

De Kameleon is
toekomstgericht
Basisschool De Kameleon in Duiven iseen innoverende basisschool. Een positieve open communicatie en eenveilige omgeving is de basis. Relatie,competentie en autonomie vinden wehierin belangrijk, zodat de kinderenzichzelf optimaal ontwikkelen. Onzeuitdaging is om, samen met de ouders,kinderen zo goed mogelijk te onder-steunen in hun ontwikkeling. Vaardigheden als probleemoplossendvermogen, samenwerken, kritisch denken en creatief denken, digitale geletterdheid en persoonsontwikkelingstaan hierbij centraal. Naast de kern-en zaakvakken, besteden we uiteraardook aandacht aan de sociale ontwikke-ling en creatieve ontwikkeling.

Voor meer informatie verwijzen wij ugraag naar onze vernieuwde website:www.bskameleon.nl 

Sinds het schooljaar 2015-2016 is
peuterspeelzaal De Zandbak van
Zonnekinderen in ons gebouw
 gevestigd. De samenwerking met
deze organisatie verloopt prettig. 

De doorgaande lijn van de voor-
schoolse periode naar de basis-
school krijgt steeds meer vorm. 
Er vinden overlegmomenten plaats
en er wordt veelvuldig gebruik
 gemaakt van elkaars expertise en
materialen. 

Stichting 
Confessioneel 
Onderwijs R’IJssel

Catrijnestraat 1
6923 BS Groessen
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.bsbernadette.nl

Westervoort:
BS De Brug
www.debrug.info
BS Het Startblok
www.bshetstart
blok.nl
IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl

De samenwerking wordt dit school-
jaar geïntensiveerd. Zo worden de
overlegmomenten uitgebreid en
gaan de collega’s van de kleuter-
bouw samen met de leidsters van
de peuterspeelzaal thematisch 
werken.  Komend schooljaar wordt
er ook actief gekeken naar een
 gezamenlijke manier van het vol-
gen en registreren van de ontwik-
keling van de kinderen. Dit alles
komt de ontwikkeling van de kin-
deren ten goede, omdat we op die
manier nog meer kunnen aanslui-
ten bij behoeften en de voortgang
van de kinderen. 

We merken dat het voor kinderen
erg prettig is dat het gebouw en
de leerkrachten van de kleuter-
bouw vertrouwd zijn. De kinderen
maken ook gezamenlijk gebruik
van de speelplaats. De overstap
van de peuterspeelzaal naar de
 basisschool verloopt daardoor voor
de kinderen soepeler.

Samen werking
peuter-
speelzaal 
De Zandbak 
en De
Kameleon

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.

Ons uiteindelijke doel is het vor-
men van een Integraal Kind cen-
trum (IKC), waarin  we de
samenwerking optimaal kunnen
vormgeven vanuit dezelfde visie.
Voor ouders is de samenwerking
ook praktisch gezien een voordeel,
omdat alle geledingen bij een IKC
in één gebouw gehuisvest zijn. 

De Kameleon staat in Duiven-West
en is gevestigd in een modern
 gebouw, waar rust en een opge-
ruimde omgeving hoog in het
vaandel staan.

STERK
Op De Kameleon hebben we onze waarden vertegenwoordigd 

in het woord STERK. Sterk is samen in verbondenheid werken

aan je toekomst. Dit met je eigen verantwoordelijkheid en met

respect voor jezelf en de ander en vanuit je eigen kracht. 

S amen 

T oekomst

E igen verantwoordelijkheid

R espectvol

K rachtig
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