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.

IKC

Remigius
IKC Remigius: een veili
ge school

Stichting
Confessioneel
Onderwijs R’IJssel
Catrijnestraat 1
6923 BS Groessen
0316 26 35 44
info@scorijssel.nl
www.scorijssel.nl
Onze basisscholen:
Duiven:
IKC Remigius
www.ikc-remigius.nl
IKC Kameleon
www.ikc-kameleon.nl
Groessen:
IKC Joannes
www.ikcjoannes.nl
Loo:
Bernadetteschool
www.basisschool
bernadette.nl
Westervoort:
IKC De Brug
www.debrug.info
Sport IKC Het Startblok
www.sportikc-hetstart
blok.nl
IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl

Op IKC Remigius blijven
we werken aan een vei
lige school.
Met de programma’s
van Taakspel en PBS (po
sitive behaviour
support) scheppen we
een positief en veilig
klimaat.
Taakspel gaat heel go
ed samen met ons soc
iaal emotionele
programma PBS. Tijdens
PBS en Taakspel sturen
we aan op
het positief gewenste
gedrag. Beide progra
mma’s werken
vanuit verwachtingen.
Alle kinderen weten hee
l goed wat we
van hen verwachten.
In de klas, op de gang
en tijdens het
buitenspelen. We laten
de kinderen meedenk
en bij het
opstellen van deze ver
wachtingen. Zo komt
iedere eerste
woensdag van de ma
and de leerlingenraad
bij elkaar. De
activiteiten op school
worden besproken en
hoe de groepen
de activiteiten beleven.
Daarnaast denkt de lee
rlingenraad
mee over een veilige
school zoals de leerlin
gen in de groepen
dat ook doen. In het be
gin van ieder schooljaa
r, tijdens de
optimale start weken
en tijdens de vriendsch
apsweek in
januari staan we in de
hele school extra stil bij
het gewenste
gedrag en de veilige
school.
Met Taakspel, PBS
en de
leerlingenraad
bieden we op IKC
Remigius de veilige
school die we willen
zijn voor onze
kinderen.
Tegenover iedere
waarschuwing
zetten we vier
complimenten, dat
is onze vuistregel.

Integraal leren
en werken op
IKC De Hoge
Hoeve
December is de maand dat we met de
kinderen uitgebreid sinterklaas en kerst
vieren. Op zich niet bijzonder voor een
school. Meer speciaal is dat wij dit in ons
IKC met alle kinderen van 0-12 jaar doen.
Want ons IKC heeft een basisschool,
kinderopvang, BSO en een
orthopedagogische dagbehandelgroep.
Zo besteden we ook altijd gezamenlijk
aandacht aan vieringen en activiteiten
zoals carnaval, de kinderboekenweek, IKC
jaarafsluitingsdagen en dit jaar de themaweek “kunst”. Als één team werken we
aan de doorgaande pedagogische en educatieve ontwikkelingslijn van de kinderen.

elkaar, werken samen aan opdrachten of
zijn zelfstandig met een leeractiviteit
bezig. Leren samenwerken en zelfstandig
werken zijn twee belangrijke pijlers in
onze visie. Het peuter-kleuterplein leent
zich er uitstekend voor om bezig te zijn
met grote thema’s vanuit Startblokken,
een programma dat middels spel de
taalontwikkeling van peuters en kleuters
stimuleert. Taalontwikkeling als vliegwiel
voor de ontwikkeling van kinderen in
brede zin.

Op de basisschool staan ’s ochtends
vooral vakken als rekenen, lezen, spelling
en schrijven centraal. ’s Middags de
creatieve vakken als techniek en muziek
en het vak wereldoriëntatie (WO). We
maken dan vaak gebruik van onze
Dan maken we
leerpleinen. Een integraal onderdeel van
dankbaar gebruik
WO (maar niet alleen in dit vak) is
van de “pleinen” die burgerschapsvorming.
in ons gebouw
We vinden het
aanwezig zijn en
belangrijk dat
kenmerkend voor ons kinderen worden
IKC-concept.
voorbereid op het
We kennen een
goed functioneren
peuterplein,
in onze
kleuterplein en
samenleving.
leerpleinen. Kinderen
van verschillende
groepen ontmoeten

