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IKC De Hoge
Hoeve: alles
onder één dak
Kenmerkend voor Int
egraal Kindcentrum De Hoge Hoeve
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ijn van kinderen
in de kinderopvang, pe
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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.

Jaarlijkse
stichtingsdag
SCO R’IJssel
Eén keer per jaar komen alle leerkrachten van SCO R’IJssel bij
elkaar voor de Stichtingsdag.
Een dag waarop er volop ruimte
is voor inhoudelijke verdieping en
voor informele ontmoeting van de
collega’s van onze zeven scholen.
Dit jaar vond de Stichtingsdag
plaats op woensdag 12 oktober jl.
in Westervoort.
Het centrale thema van de dag was
‘IN the spotlight’. De leerkrachten
werden door bestuurder Mieke
Wessels eerst zelf expliciet IN het
zonnetje gezet, omdat zij degenen
zijn die dagelijks met veel inzet en
betrokkenheid met kinderen werken. IN stond verder voor INtegraal, INnovatie, INspiratie.
Alle leerkrachten
werden ontvangen op IKC De
Hoge Hoeve
waar ze kennis
konden maken
met het concept

van het INtegraal Kind Centrum en
een rondleiding kregen door het
vernieuwde, ruime en functioneel
prachtig aangepaste gebouw.
Gastspreker Don Zuiderman, docent ICT & Onderwijs aan de Pabo
van de Hogeschool Utrecht, hield
vervolgens een gloedvol en beeldend betoog over ‘Leren in de 21e
eeuw’.
Ter INspiratie om het leren in
de 21e eeuw in de praktijk te brengen zijn er een tweetal workshoprondes georganiseerd, waar dieper
werd ingegaan op eigentijdse onderwerpen zoals Mediawijsheid in
de school, Wereldoriëntatie anders,
Programmeren is te leren, Robots
vanaf de onderbouw, Yurls, Werken
met snappets, Creatief aan de slag
met ICT, Digitale origami en andere
technologie in de onderbouw.
De workshops werden deels door
externe deskundigen geleid, maar
deels ook door eigen leerkrachten
die hun collega’s graag enthousiast
en deelgenoot maken van hun erva-

ringen op het gebied van INnovatie
en mooie voorbeelden lieten zien
uit de dagelijkse praktijk van onze
scholen.
Tot slot stond een kennismaking met Sportbasisschool Het
Startblok op het programma. Het
concept van Het Startblok richt
zich, de naam zegt het al, op sport
– bewegen – gezondheid. Na een
swingende warming-up hebben de
collega’s zich in schoolteams
gewaagd aan een competitieve uitdaging op het prachtige en veelzijdige, grote schoolplein. Zo konden ze aan den lijve ondervinden
hoe de kinderen op Het Startblok
spelenderwijs gestimuleerd worden
om te bewegen.

